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Sammanfattning 
 
Titel:  Fallstudie av SJ AB – Strategiarbetet före och efter bolagiseringen 
 
Författare:  Susanne Andersson, Emma Hansson, Anna Håkansson 
 
Handledare:  Gösta Wijk 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och analysera eventuella 

strategiförändringar för SJ AB vid övergången från affärsverk till 
aktiebolag. Vi ämnar undersöka i vilken utsträckning SJ använt sig 
av de fyra strategiska synsätt som vi definierar i teorikapitlet och 
vilken ansats som dominerat strategiarbetet innan respektive efter 
bolagiseringen. Vidare har vi för avsikt att ställa upp ett antal 
allmänna hypoteser som skulle kunna vara speciellt tillämpbara 
vid en bolagiseringsprocess. 

 
Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie. Faktamaterialet är främst i form 

av sekundärdata, men även primärdata i form av intervjuer. Utifrån 
de valda teorierna har vi sedan analyserat SJ: s strategiska 
förändringar.  

 
Resultat: Vår slutsats är att SJ AB har förändrat sitt strategiarbete radikalt 

genom att de lägger större vikt vid att skapa strategier som står sig 
marknadsmässigt. Denna förändring har bland annat gjorts genom 
större betoning på analyser och bättre uppmärksammande av 
omvärlden. De förändringar som SJ har gjort har vi även dragit 
som allmänna hypoteser för företag som genomgått liknande 
förändringar som SJ. 
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1. Inledning 
 
 
Detta kapitel tar upp vad uppsatsen ska handla om. Här redogör vi kort för vi bakgrunden till 

vårt ämnesval samt de problem vi valt att behandla. Vi beskriver även uppsatsen syfte och de 

avgränsningar vi funnit nödvändiga. Avslutningsvis finns en disposition och en redogörelse 

för tilltänkt målgrupp. 

1.1 Bakgrund 
   
Vi har under den senaste tiden kunnat följa en tydlig privatiserings- och bolagiseringstrend 
inom statligt ägande. Allt fler anser att staten inte ska syssla med näringsverksamhet och en 
rad marknader har öppnats upp för konkurrens. De finansiella marknaderna och bankerna i 
slutet på 1980-talet följdes av flygtrafik, postväsende, energimarknaden och 
telekommunikation, för att nämna några. För att få mer effektiva bolag som fungerar på 
marknadsmässiga villkor privatiseras statliga bolag helt eller delvis. Med detta i åtanke tyckte 
vi att det skulle vara väldigt intressant att studera ett av dessa företag närmare och vårt val föll 
på SJ. De har relativt nyligen (årsskiftet 2000/2001) genomgått en kraftig förändring i form av 
en bolagisering. Detta har skett under en i företagets perspektiv tämligen kort tid.  
 
Anledningen till bolagiseringen var att staten inte längre tyckte att verksamhet i affärsverk var 
lämpligt, framför allt på grund av den ökande konkurrensen på marknaden som har uppstått i 
och med att tågtrafiken har avreglerats (Prop 1999/2000: 78). Järnvägsmarknaden i Sverige är 
en av de mest avreglerade i Europa. Idag trafikerar flera internationella aktörer den svenska 
järnvägen. Erfarenheten från att agera på en konkurrensutsatt marknad ger SJ en 
konkurrensfördel framför övriga aktörer inför de kommande avregleringarna i övriga Europa 
(SJ årsredovisning, 2001). 
 
SJ AB befinner sig nu alltså i ett helt nytt läge, där de fungerar som ett aktiebolag, vilket 
innebär att de har egna vinstintressen för att fungera mer marknadsmässigt. De befinner sig 
numera i en konkurrenssituation som de aldrig förr varit tvingad att vara i innan 
avregleringen. Dock skiljer de sig delvis från flera andra företag då staten behållit samtliga 
aktier och SJ är därmed fortfarande ett helstatligt bolag om än med förändrad 
verksamhetsform.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
SJ AB möter idag en rad problem som de förut genom sin statliga monopolställning varit 
skyddade ifrån. Ökad konkurrens från såväl flyg- som busstrafik är ett av dem. En än större 
förändring är konkurrensen som uppstått på de tidigare monopoliserade tågspåren. SJ AB är 
nu tvungna att på samma villkor som övriga operatörer lägga anbud för att få fungera på 
sträckan. Det är tydligt att det är en stor förändring som SJ går igenom. Att få ett företag som 
förr sysslat med ”samhällsnytta” utan profitkrav, att plötsligt kunna fungera i konkurrens och 
dessutom med ett vinstintresse är en lång process. Vi har fokuserat på SJ: s strategiarbete och 
i vilken grad detta har förändrats efter bolagiseringen. Vi vill se hur ett företag agerar när det 
går igenom en förändring när det gäller strategiarbeten och hur strategiarbetet får anpassas till 
de nya krav och skyldigheter som förändringen leder fram till. 
 

1.3 Problemformulering och avgränsningar 
 
Vi vill uppmärksamma att SJ AB är ett företag som genomgått stora förändringar rörande sin 
struktur och organisation och undersöka huruvida de anpassat genomförandet av sitt 
strategiarbete. För att få fram resultat och för att genomföra vår analys har vi identifierat 
några frågor som vi ämnar fokusera kring. En huvudfråga är först formulerad och sedan ett 
antal ”hjälpfrågor”, dels för att avgränsa och dels för att bibehålla fokus på de olika frågorna 
arbetet igenom.  
 

Huvudfråga: 
Hur har SJ: s strategiarbete förändrats i och med bolagiseringen? 
 

Hjälpfrågor: 
1. Hur genomfördes SJ: s strategiarbete innan bolagiseringen (1998)? 
2. Hur genomförs SJ: s strategiarbete i dagsläget (2002)? 

 

Avgränsningar 

Frågorna ställda i föregående stycke har ett mycket brett spektra och denna uppsats gör inte 
anspråk på att behandla alla dessa områden. Huruvida staten är en lämplig ägare kommer inte 
att beröras i detta arbete. Vi kommer inte heller att utföra någon form av komparativ analys av 
strategier mellan offentliga eller privata företag. Området är förvisso intressant och kunde 
säkert belysa ytterligare aspekter på bolagiseringen, dock finner vi att uppsatsens omfång då 
blir alltför svårt att greppa. 
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Vi kommer genom vårt arbete inte att analysera fram strategier för SJ AB som vi anser att 
företaget borde ha använt eller bör använda eftersom vi inte anser att detta ligger inom vårt 
kunskapsområde. Vi ska istället fokusera på hur strategiarbetet har genomförts under de båda 
tidsepokerna.  
 
Vi kommer även att begränsa oss genom att endast behandla SJ AB, som är den del av det 
ursprungliga affärsverket Statens Järnvägar som hade hand om persontrafik. Dock tar vi upp 
även de övriga bolagen, som uppstått ur affärsverket SJ, i vår historik samt 
företagsbeskrivning, så att läsaren får en förståelse för koncernens struktur i nuläget.  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att studera och analysera eventuella strategiförändringar för SJ 
AB vid övergången från affärsverk till aktiebolag. Vi ämnar undersöka i vilken utsträckning 
SJ använt sig av de fyra strategiska synsätt som vi definierar i teorikapitlet och vilken ansats 
som dominerat strategiarbetet innan respektive efter bolagiseringen. Vidare har vi för avsikt 
att ställa upp ett antal allmänna hypoteser som skulle kunna vara speciellt tillämpbara vid en 
bolagiseringsprocess. 
 

Figur 1: Det tidsintervall som vårt arbete kommer att innefatta, vid analyserandet av SJ: s 

strategiarbete. 

 

1.5 Disposition 
 
Uppsatsen kommer att vara uppdelad i två huvudkapitel. Inledningsvis har vi en beskrivande 
del där vi tar upp bakgrunden till bolagiseringen, företagsbeskrivning samt metodikavsnittet. 
Vi vill ge våra läsare en förståelse av vidden på den förändring SJ har genomgått och hur 
dessa processer har skett. Därför har vi en grundlig genomgång om vad en bolagisering 
innebär. 

1998 2002 

1. Innan 

bolagiseringen 

Bolagiseringen 

2000/2001 

2. Efter 

bolagiseringen 
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Därefter följer en teoridel där vi redogör för fyra olika tillvägagångssätt som företag kan 
använda sig utav då man genomför strategiarbete. Dessa fyra arbetssätt appliceras sedan i 
analysdelen på SJ AB under sina respektive avsnitt, där de kommer att vara fokuserade på de 
två olika tidsintervallerna; före och efter bolagiseringen (se figur 1 ovan). Avslutande finns en 
slutsatsdel där vi sammanfattar våra insikter, samt drar en del allmänna hypoteser för bolag i 
liknade situation som SJ. 
 

1.6 Målgrupp 
 
Vi vänder oss i denna uppsats främst till läsare med grundläggande kunskaper inom 
strategiutveckling. Arbetet bör vara av intresse för personer intresserade av företag i 
förändring eller strategiutveckling under speciella förhållanden. Vidare bör personer med ett 
intresse i SJ som företag finna uppsatsen intressant. Slutligen är vår förhoppning att såväl 
lärare som studenter samt andra med ett allmänintresse av strategiska frågor ska attraheras av 
denna uppsats. 
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2. Metod 
 
 

I det här kapitlet diskuterar vi vilka metoder vi har använt oss av för att samla information, 

däribland hur vi har genomfört våra intervjuer.   

2.1 Angreppssätt 
 
När man skriver en vetenskaplig rapport finns det i princip två olika metoder att använda: den 
deduktiva samt den induktiva. Båda dessa ansatser anger tillvägagångssätt från vilka man drar 
vetenskapliga slutsatser och därigenom utökar kunskapen. 
 
En deduktiv ansats innebär att man utifrån olika teorier försöker dra logiska slutsatser om det 
fenomen som undersöks. Man utgår från det abstrakta (teorin) för att undersöka det konkreta 
(verkligheten). När det gäller den induktiva ansatsen är det tvärtom. Då utgår man från en 
mängd enskilda fall från vilka man försöker dra slutsatser som är generellt giltiga (Alvesson, 
Sköldberg, 1994). 
 
I praktiken blir det ofta svårt att skilja på dessa två tillvägagångssätt- framförallt vid 
fältstudier (Andersen, 1998). Båda pågår parallellt under forskningsprocessen och blir 
invävda i varandra. Vårt angreppssätt i denna studie kan främst ses som en deduktiv ansats. Vi 
utgår från befintliga teorier som vi sedan applicerar på vårt fallföretag och därefter analyserar 
genom dem. Dock har vi även använt oss av induktiv metod i det avseendet att vi format 
allmänna hypoteser utifrån den kunskap vi erhållit under studien. Vi har växelvis genomfört 
teoretiska och empiriska studier för att öka förståelsen för det strategiska arbetet och hur det 
har genomförts hos SJ AB.  
 

Förförståelse 

Vi är medvetna om att vi besitter kunskaper och erfarenheter som påverkar våra tolkningar. 
Dessa kunskaper och erfarenheter är nödvändiga för att vi ska kunna göra tolkningar (Lundahl 
& Skärvad, 1999). Som uppsatsförfattare har vi alla flera års teoretiska studier bakom oss 
inom olika områden och detta präglar säkerligen vår uppfattning om hur verkligheten ser ut. 
För att i största möjliga mån nå ett opartiskt och sakligt resultat diskuterar och reflekterar vi 
under arbetets gång över våra olika tolkningar.  
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2.2 Datainsamlingsmetod 

2.2.1 Kvalitativ undersökning 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) innehåller kunskapsteorin två i grunden olika 
vetenskapsteoretiska plattformar; positivism och hermeneutik. Dessa vetenskapsteoretiska 
synsätt är utgångspunkter för kvantitativ respektive kvalitativ metodteori. Den kvantitativa 
metodteorin utgår från den positivistiska vetenskapsteorin och är inriktad på frågan hur 
företeelse och olika samband däremellan mäts. Den kvalitativa metodteorin har den 
hermeneutiska vetenskapsteorin som grund och handlar om hur förståelse nås för hur 
människor upplever sig själva och sin situation. Denna metodteori har som primärt syfte att 
vara bidra till förstående snarare än förklara. Förståelse kan enligt Eriksson och Wiedersheim-
Paul (1999) nås genom att man tolkar beskrivningar eller förklaringar utifrån en referensram 
och sätter in dem i sammanhang. 
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie på SJ AB. Anledningen till detta är att vi vill 
beskriva, analysera och förstå beteendet hos företaget. Denna metod är att föredra om man 
som i vårt fall gör ett undersökande arbete (Rosengren och Arvidson, 1992). Med 
utgångspunkt i våra empiriska undersökningar vill vi skapa en djupare förståelse för ämnet.  
 

2.2.2 Primärdata 

Insamling av empiri kan ske på ett flertal sätt, exempelvis genom observation, intervju och 
frågeformulär. Primärdata är den data som vi själva samlat in. Vi har valt att samla in 
primärdata genom olika sorters intervjuer. Intervjuer har vi valt att använda oss utav för att ge 
en djupare förståelse och skapa högre trovärdighet för att komplettera det skrivna materialet. 
 
Lundahl & Skärvad (1999) skiljer på olika intervjuer beroende på deras standardiserings- och 
struktureringsgrad. Vid intervjuer med hög standardiseringsgrad är frågeformuleringarna och 
ordningsföljden mellan frågorna bestämda på förhand. Ostandardiserade intervjuer 
kännetecknas däremot av att både frågeformuleringarna och ordningsföljden på frågorna kan 
väljas fritt. Vi har valt att använda oss av ett mellanting av ovanstående metoder som enligt 
författarna kallas semistandardiserade intervjuer. Detta då de på förhand bestämda frågorna 
ska kunna följas upp med uppföljningsfrågor.  
 
Struktureringsgraden är enligt ovanstående författare indelad i strukturerade och fria 
intervjuer. Den strukturerade intervjun är informationsorienterad medan den fria intervjun är 
både informationsorienterad och personorienterad. Kvale (1997) skriver även om halvt 
strukturerade intervjuer, som kännetecknas av att det finns möjligheter att göra förändringar 
gällande frågornas form och ordningsföljd. Vi har valt att använda oss av denna typen av 
halvt strukturerade intervjuer då det ger oss möjlighet att dyka djupare om intervjupersonen 
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talar om något vi finner särskilt intressant. Den här intervjuformen ger också intervjupersonen 
möjligheten att fritt uttrycka sig, vilket kan leda oss in på perspektiv som vi tidigare inte känt 
till.  
 

Intervju 
Vi valde att använda oss av semistandardiserade intervjuer med öppna frågor (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Detta innebär att vi hade ett antal frågor som behandlade vårt 
problemområde, men att vi lämnade öppet för personen som intervjuades att själv formulera 
sitt svar. Svaret gav sedan upphov till ytterligare frågor på samma tema, avvägt mot att inte 
låta intervjun glida iväg från ämnet. 

 
Tillämplighet  
Tillämplighet betyder att de insamlingstekniker som används är anpassade efter 
undersökningen. Tillämplighet är viktig för den tolkning som görs utifrån information, för att 
en så informationsrik bild som möjligt ska fås av den studerade situationen. En större 
tillämplighet kan erhållas genom att använda olika tekniker vid informationsinsamling, t.ex. 
deltagande observation, spontana samtal och intervjuer (Patel, Tebelius, 1987). För att få en så 
hög tillämplighet som möjligt har vi använt oss av olika former av intervjuer vid 
återkommande tillfällen. 
 

Urval 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) handlar urval om vem, vilka eller vad som ska intervjuas 
eller observeras. I syfte att erhålla hög tillämplighet angående informationen om SJ har vi valt 
att intervjua personer som har övergripande kunskap och ansvar inom organisationen och som 
har arbetat på företaget några år. Av de personer vi valt har dessutom den ena varit med i SJ 
sedan innan bolagiseringen. Gemensamt för de två personer vi intervjuat från SJ är att de har 
stor insikt i företagets verksamhet och situation. Detta är av stor vikt eftersom vi ville få mer 
information om hur bolagiseringen gick till och vilka förändringar var i hur de genomförde 
sina strategiarbeten före och efter bolagiseringen. Dessutom har vi intervjuat en person 
ansvarig för LOTS, en strategisk modell använd av SJ framförallt innan bolagiseringen. Vi 
ger här en kortare introduktion av intervjupersonerna för att läsaren ska kunna bilda sig en 
uppfattning om huruvida materialet vi erhållit varit vinklat. 
 
! Roger Kristenson, Projektledare för senaste strategiarbetet som den 4 december blev 

valt av styrelsen. Har även innan SJ AB blev bolagiserat jobbat med strategier, 
Stockholm 

 
! Dan Olofsson, Fordonsstrateg med ansvar över hur strategiarbetet ska läggas upp 

gällande inköp av fordon till SJ AB, Stockholm 
 
! Maria Olsson, processledare inom LOTS AB, Stockholm 
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Genomförande 
Två av intervjuerna genomfördes över telefon. En intervju där vi hade kunnat träffa personen 
hade naturligtvis varit bäst, men på grund av det geografiska avstånd som föreligger ansåg vi 
att telefonintervju var det lämpligaste sättet att få fram tillräckligt djup och nyanserad 
information i denna situation. Vid intervjutillfällena valde vi att använda oss utav en 
högtalartelefon för att samtliga skulle ha möjligheten att vara deltagande. En bandspelare 
spelade in det som sades för att vi skulle kunna lyssna på intervjun flera gånger i efterhand, 
och notera saker som eventuellt hade blivit missade första gången. 
 
Den sista intervjun var e-mailbaserad. Vi skickade frågor till intervjupersonen som sedan 
mailade sina svar tillbaka. Efter grundintervjun följde åtskilliga mail där vi följde upp med 
bifrågor som vi fick utförliga svar på. Fördelarna med dessa två tillvägagångssätt var att 
informationen vi fick var riklig, öppen, tydlig och kompletterande. Dessutom fick vi möjlighet 
att ställa följdfrågor som kunde hjälpa till att reda ut eventuella missförstånd. Därtill blir 
svaren vid en intervju mer personliga eftersom respondenten inte kan påverkas av någon 
annan i sina svar. En intervju ger även en öppen dialog som möjliggör en diskussion vilket 
leder till mer nyansrika svar (Ejvegård, 1996).  
 

2.2.3 Sekundärdata 

Vi började vårt förarbete med att söka och läsa relevant litteratur för att få inblick i ämnet. 
Litteratur är vår mest centrala informationskälla. Utbudet av litteratur inom vårt 
problemområde har vi funnit relativt stort och vi har inte haft problem med att välja ut aktuell 
information för vår studie. Denna information har bestått av strategilitteratur, som oftast har 
förekommit som kursreferenser. I vår historik- och teoridel har vi främst använt oss av 
sekundärdata. Med sekundärdata avses enligt Lundahl & Skärvad (1999) data och information 
som redan finns dokumenterad om ett visst fenomen, men som inte är insamlad eller 
sammanställd primärt för den egna studien.  
 
Litteraturstudien ser vi som en kontinuerlig process i uppsatsarbetet med syfte att hela tiden 
öka och bredda våra kunskaper i ämnet. Vi har under arbetets gång försökt vara mottagliga för 
ny information som kommit upp och verkat relevant. Vi har studerat litteratur som har 
behandlat företagsspecifik information om bolagiseringen och samtidigt har vi fått nyare och 
kompletterande information genom pressmeddelanden, propositioner, årsredovisningar och 
hemsidor. Därefter har vi samlat in sekundärdata ämnat för vår teoridel som vi applicerar på 
fallföretaget i form av en analys. Denna litteratur har bestått av böcker, artiklar och 
forskningsresultat.  
 
Vi har använt oss av de befintliga sökmetoder som finns tillgängliga på Lunds Universitets 
bibliotek och på Internet för att få tag på litteratur och artiklar. Artiklar har främst varit ett bra 
komplement till litteraturen för att visa på nya trender som har framkommit inom 
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teoriområdena. Pressmeddelanden har också varit en givande informationskälla då dessa 
hjälpt oss att få aktuell information om dagsläget. Slutligen har diverse propositioner varit av 
vitalt intresse då de främst uttryckt diskussioner om hur situationen sett ur innan, efter och vid 
bolagiseringen. 
 

2.3 Självkritik 
 
Under ett uppsatsarbete är det viktigt att forskaren ställer sig kritisk till insamlad information 
och tolkning eftersom hela processen kännetecknas av subjektivt tolkande. Graden av 
säkerhet i uppsatsen kan fastställa genom att granska författarens tillvägagångssätt (Tebelius, 
1987; Alvesson & Sköldberg, 1994).   
 
Vår ståndpunkt är, i enlighet med många forskare, att det inom samhällsvetenskaplig 
forskning är svårt att visa objektiva sanningar (Tebelius, 1987; Alvesson & Sköldberg, 1994). 
De resultat som erhållits är istället ofta subjektiva tolkningar. Vi gör alltså inte anspråk på att 
redovisa några sanningar utan endast vår tolkning av det studerade fenomenet.  
 

2.3.1 Källkritik 

Källkritik kan främst framföras mot den information som vi samlar in gällande SJ. Rörande 
primärdata finns naturligtvis nackdelar med att använda sig av intervjuer, speciellt då vi inte 
haft fysiska möten. Det har gjort att vi inte haft möjlighet att utläsa den intervjuades 
ansiktsuttryck. Trots detta kunde vi dock i telefonintervjun få en mycket tydlig bild av 
respondentens känslor genom hans tonläge och sätt att tala. Ytterligare en negativ aspekt är att 
vi inte är säker på om intervjupersonerna tog intervjuerna på lika stort allvar som kanske hade 
skett vid intervjuer då vi alla varit fysiskt närvarande. 
 
Sekundärdata har främst inhämtats genom pressreleaser, årsredovisningar och annat material 
som är skrivna internt. Vi är väl medvetna om nackdelarna med detta. Dels sker naturligtvis 
ett visst sållande av den information som vi får oss tillhanda, dels kan informationen som vi 
får vara modifierad eller vinklad. Intervjuerna och riksdagspropositioner var ett sätt att 
komma åt viss vinklad information som kan finnas i dessa medier. 
 

2.3.2 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet avses i vilken utsträckning resultatet av en undersökning kan upprepas. Om 
ingenting förändras i en population skall två undersökningar med samma syfte och med 
samma metoder ge samma resultat (Svenning, 1999). Svårigheten med att upprepa en studie 
av en karaktär som vår är dock naturligtvis att människans beteende och de rådande 
förhållanden är föränderliga (Merriam, 1994). 
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Med validitet menas istället undersökningens förmåga att mäta det som avses. Man brukar 
skilja på inre och yttre validitet, där den inre handlar om kopplingen mellan teori och empiri 
och om hur projektet lagts upp. Yttre validitet kräver förankring av projektet i en vidare ram 
och avgör möjligheterna till generalisering utifrån en specifik studie. (Svenning, 1999) 
 
För att få reliabilitet i vår undersökning har vi gjort ett noggrant urval av våra intervjupersoner 
och även strävat efter att vara så tydliga som möjligt vad gäller exempelvis ansats och 
teoridiskussion. För att uppnå en hög validitet har vi försökt att hitta information på olika 
ställen som styrker varandra. Genom att använda litteratur från olika medier har vi fått olika 
ingångspunkter. 
 
Vår undersökning är baserad på subjektiva upplevelser. Då vi använder oss av intervjuer för 
att inhämta vår empiri, är vi medvetna om att utformningen av våra intervjufrågor är ytterst 
viktig för att vi ska kunna få in den information som är relevant för vår problemformulering.  
Vi vill påpeka att fler personer eventuellt borde ha intervjuats för att få en högre validitet och 
reliabilitet, d.v.s. det kan finnas så kallade slumpmässiga respektive systematiska mätfel 
(Lundahl & Skärvad, 1999). För fallstudien i stort hade systematiskt bedrivna undersökningar 
givet en större reliabilitet och därmed en högre grad av generaliserbarhet. Dock har detta inte 
varit möjligt under den begränsade tidsperiod som arbetet fortlöpt. 
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3.  Företagsbeskrivning 
 
 

Här skriver vi om vårt fallföretag SJ AB. Områden som berörs är bland annat historik, 

bolagiseringen och organisationsstruktur. Vi försöker ge en heltäckande bild av SJ för att 

läsaren lättare ska förstå sambandet med strategiarbetet och dess genomförande. 

3.1 Historik 
 
SJ som företag är ofta ifrågasatt och reformerna har varit många. Den förändring som nu har 
skett i och med bolagiseringen och som till stor del fortfarande pågår måste ses i ljuset av 
bolagets historia. Materialet till denna historiska översikt är där inget annat anges hämtat från   
SJ: s interna skrifterna angivna i referenslistan.  
 
1845 fick Adolf Eugene von Rosen kungligt tillstånd att bygga järnvägar. Hans bristande 
möjlighet att klara finansieringen av den nya tidens transportmedel var ett starkt bidragande 
skäl till att riksdagen den 18 november 1854 fattade beslut om att staten skulle anlägga fem 
stambanor i Sverige. SJ har alltså alltid bedrivits i statlig ägo. 
 
Motivet för statsjärnvägarns tillkomst och geografiska läge på 1850-talet var dels 
näringspolitiskt och dels förvarspolitiskt. Enligt beslut av riskdagen 1883/84 skulle 
huvudlinjerna läggas och drivas av staten, medan de sekundära linjerna skulle skötas av 
enskilda. Verkets ställning som affärsdrivande verk grundlades redan 1876. (SJ, En resa 
genom tiden, 2001) Sedan 1911 har SJ: s verksamhet bedrivits med målsättningen att med 
egna intäkter täcka kostnaderna samt lämna en tillfredsställande avkastning till statskapitalet. 
Verkets uppgift är att på ett så effektivt sätt som möjligt verkställa de uppgifter som åläggs 
dem av riksdagen. 
 
Byggnaden av inlandsbanan avslutades 1937 och två år senare, 1939, beslöt riksdagen att 
även landets enskilda järnvägsnät skulle förstatligas (Ds 1991: 77). På 1980-talet fick 
affärsverket ändrade befogenheter. Med en formellt större ekonomisk självständighet följde 
även större ansvar och lönsamhetskrav. 
 
En av de större verksamhetsförändringarna för SJ skedde 1988 då verksamheten delades upp i 
två skilda avdelningar; ett affärsverk (SJ) med ansvar för tågtrafiken, och en myndighet 
(Banverket) som hade ansvar för infrastrukturen. Denna uppdelning var för att markera att det 
ska finnas en delning mellan infrastruktur och trafik (Brunson, 1990) 
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Riksdagen fattade på initiativ av den borgerliga regeringen ett beslut om avreglering av 
järnvägstrafiken våren 1994. Efter det socialdemokratiska maktövertagandet hösten 1994 
lades genomförandet av detta beslut på is, främst av ideologiska skäl. En avreglering av 
järnvägstrafiken antogs medföra stora fördelar även om reaktionerna inte var odelat positiva. 
Dåvarande generaldirektören Stig Larsson skrev i en skeptisk kommentar i SJ: s 
årsredovisning 1995: 
 

” Framtiden får utvisa om resultatet av en avreglering verkligen blir fler och 

bättre järnvägstransporter. Konkurrensen inom transportområdet är redan 

mycket hård mellan tåg, flyg, lastbilar och personbilar.” 
 

Majoriteten trodde dock att konkurrens skulle gynna kunderna och på sikt även sektorns 
modernisering och attraktionskraft. Erfarenheterna dittills av konkurrensen vid 
länstrafikhuvudmännens upphandling var att trafikkostnaderna kunnat sänkas avsevärt till 
nytta för såväl skattebetalarna som resenärerna. Nya operatörer hade kunnat etablera sig och 
ett stelt monopolsystem har kunnat ersättas med flexibilitet och modernare företagsformer 
(SJ: s årsredovisning 1995). 
 
1998 lade regeringen ett förslag om att SJ: s verksamhet skulle överföras från affärsverk till 
flera aktiebolag. Affärsverksformen hade visat sig begränsa möjligheten att fungera effektivt 
och affärsmässigt p.g.a. de strukturförändringar som skett på järnvägsmarknaden samt de 
förändrade förutsättningarna SJ ställts inför (SJ årsredovisning 1998). Ett drivande i form av 
aktiebolag skulle hjälpa företaget genom att det snabbare kunde svara mot marknadens behov 
och besluten skulle inte längre vara beroende av riksdagens stöd.  
 
Riksdagen fattade samma år ett beslut i enighet med den trafikpolitiska propositionen 
”Transportpolitik för en hållbar utveckling” (prop.1997/98:56) som regeringen lagt fram. 
Detta ändrade på ett fundamentalt sätt SJ: s möjligheter att fungera mer konkurrensmässigt. 
De avgifter som SJ betalar staten för användning av exempelvis infrastruktur sänktes markant 
till att endast vara marginalkostnaden för utnyttjandet. Detta gav ett bättre konkurrensläge mot 
landsvägstrafiken. I samma veva avreglerades marknaden för långfärdsbussar vilket innebar 
en skärpt priskonkurrens på flera viktiga destinationer.  
 
I årsredovisningen 2000 står att läsa att tågresandet under 1999 blev det högsta i SJ: s historia. 
Prisanpassningar, bättre service och lyckad marknadsföring var en del av de faktorer som 
angavs som skäl till framgången. Rösterna för en bolagisering blev dock allt fler och allt 
högre. Även SEKO, det fack till vilket många av SJ: s medarbetare är ansluta, tog ställning för 
en förändring:  
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”Om SJ inte bolagiseras så åker företaget av vagnen. SJ kommer att förlora fler 

upphandlingar - Kinnekullebanan är det senaste - och bli allt mindre och de 

anställda får börja hos privata entreprenörer. Det blir en privatisering 

bakvägen.”  

SEKO-magasinet nov. 1999 
 
År 2000 var det traditionella SJ en sammanhållen affärsverkskoncern. Arbetet bedrevs i sex 
väldefinierade och affärsmässigt avgränsade sektorer. En rad verksamheter som inte bidrog 
till den affärsmässiga utvecklingen av kärnverksamhet avyttrades, däribland restaurangdriften 
och Scandlines AB. Den 14 december detta år beslutade regeringen, i enighet med proposition 
1999/2000: 78 ”Ändrad verksamhetsform för SJ mm” att ombilda SJ till sex fristående 
aktiebolag från och med årsskiftet 2000/2001. Beslutet var ett resultat av en mångårig process 
och enligt många en nödvändighet för SJ: s överlevnad. Såväl beslutsprocesser som de 
dagliga rutinerna förväntades bli smidigare och effektivare. Förutom att man hoppades på att 
få ett effektivare företag, skulle även andra fördelar finnas som är nödvändiga för att klara sig 
i en konkurrensutsatt miljö.  
 

”Beslutsprocessen kommer att kunna gå snabbare när SJ bolagiseras. I ett 

statligt affärsverk kan ett beslut ta upp till flera år.” 

Daniel Johannesson, generaldirektör Aftonbladet 2000-03-17 
 

När SJ vid årsskiftet 00/01 genomförde sin bolagisering tog persontrafiken över namnet SJ. 
Staten kvarstår, via Näringsdepartementet, som ägare över alla aktier till SJ AB.  
 

3.2 Bolagisering 
 
När man bolagiserar en myndighet överför man verksamheten från en offentligrättsligt till en 
privaträttsligt reglerad sfär. Bolagiseringen kan se ut på olika sätt med antingen privat eller 
offentligt ägande som grund. Ett aktiebolag är, till skillnad från en myndighet, en självständig 
juridisk person som är skild från statsförvaltningen, äger och förfogar över sin egendom och 
styrs av sina egna organ, vilka främst är bolagsstämman och styrelsen (SOU 1997: 38.).  
 
En bolagisering innebär att företaget underställs ett nytt juridiskt regelverk – 
aktiebolagslagen. Denna styr bland annat redovisning, skyldigheter mot ägare, bokföring, 
organisationen och aktiers röstvärde. En bolagisering innebär förändringar i möjligheterna att 
upprätthålla kraven på politisk styrbarhet, rättssäkerhet och effektivitet, enligt en utredning 
från Statskontoret (SOU 1997: 38). Ett av motiven för bolagisering som återfinns både 
generellt och i statsmakternas uttalanden är att aktiebolagsformen möjliggör en effektivare 
förvaltning av statens kapital. Det teoretiska resonemanget är att ett konkurrensutsatt 
aktiebolag där ledningen har pressen på sig att långsiktigt sträva efter maximal vinst för 
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aktieägarna kommer att skapa incitament att hålla nere kostnaderna. Ett bolag kan, till skillnad 
från en myndighet, gå i konkurs.  
 
När en statlig verksamhet bolagiseras upphör reglerna om kontroll av myndigheternas 
verksamheter att gälla, vilket innebär att kontrollen från JO: s, JK: s och RRV: s sida upphör. 
Om det är ett helägt statligt aktiebolag kan det emellertid bli föremål för granskning av 
Riksdagens revisorer (SOU 1997: 38). 
 

3.3 Ägarförhållande och organisation 
 
SJ AB är direkt underställt svenska staten och ledningen rapporterar till bolagets styrelse, som 
utses av Näringsdepartementet. Staten har som ägare styrt SJ med utgångspunkt från de regler 
som anges i ”Förordning med instruktion för Statens järnvägar”. Till denna förordning har 
varje år ett regleringsbrev utfärdats, baserat på riksdagens beslut. På grund av bolagiseringen 
blev SJ upplöst från att vara ett statligt affärsverk till att vara ett statligt aktiebolag (SFS 
1988:626). 
 

 

Figur 2: SJ koncernens utseenden under 2000. 
 
Innan bolagiseringen bedrevs SJ koncernen som sex väldefinierade och affärsmässigt 
avgränsade sektorer. Näringsdepartement var det departement som hade kontrollen över SJ 
och var ansvarig för dess skötsel och bildandet av styrelse och ledning. Vid årsskiftet 
ombildades dessa till sex självständiga bolag och koncerner (se figur 2).  
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Kärnverksamheterna SJ Resor och SJ Cargo Group driver sedan den 1 januari 2001 
verksamhet i SJ AB respektive SJ Green Cargo AB. Dessa bolag är direkt ägda av staten och 
de övriga bolagen ägs av staten genom holdingbolaget AB Swedcarrier. Dessa sex enheter 
(persontrafik, godstrafik, underhållningsverksamhet, fastighetsverksamhet, terminalservice 
och IT) arbetar med egen affärsidé och egna mål. Nya möjligheter har öppnat sig sedan dessa 
inte längre är hänvisade till internleverans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: SJ: s uppdelning efter bolagiseringen 2000/2001 

 
Enheterna ansvarar själv helt för sina kunder och fattar själv besluten om produktutbud och 
prissättning. Varje affärsenhet arbetar aktivt med intäktsstyrning och analyserar dagligen 
exempelvis intäkter per tåg för att optimera prissättning och beläggning. Avtalstrafik 
upphandlas av Rikstrafiken och av trafikhuvudmännen för respektive län. Egentrafik är den 
långväga kommersiellt lönsamma persontrafiken i Sverige. Den bedrivs i enlighet med 
riktlinjer som beslutats av regeringen. SJ AB bedriver även järnvägstrafik med helhetsansvar 
på uppdrag av andra trafikansvariga såsom länstrafikens huvudmän. Tjugo procent av 
verksamheten består idag av entreprenader där kunderna utgörs av offentliga trafikhuvudmän. 
De resterande åttio procenten av SJ AB: s verksamhet utgörs av trafik på stomnätet SJ AB: s 
tjänsteutbud omfattar fjärrtrafik såväl som regional och lokal trafik (SJ årsredovisning 2001). 

 

3.4 Finansiering 
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senaste tidens finansiella problem har bland annat nödsakat styrelsen att be staten om ett 
ekonomiskt tillskott på en miljard, för att förhindra en konkurs (Aftonbladet, 021205). Själva 
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genom försäljning av stödjande verksamhet. Redan under 2000 såldes Trafikrestauranger, 
intressena i Royal Viking Hotel AB samt färjebolaget Scandlines AB till utomstående. SJ äger 
själv inga X2000-tåg utan dessa ligger kvar i händerna på främst amerikanska investerare, 
enligt ett leasingavtal från Stig Larssons tid (SJ årsredovisning, 2000). 
 

3.5 Strategi 

3.5.1 Affärsidé  

SJ utvecklar, säljer och producerar resor i egen regi och i allians med olika partners. Tågresor 
ses som kärnaffären. SJ: s kunder är de som reser i tjänsten, på sin fritid samt till och från 
arbete eller skola. Målet är att alla alltid ska känna sig personligt välkomna under hela resan.  
SJ erbjuder sina kunder det smarta sättet att resa, vilket innebär snabba och bekväma tåg, 
bästa miljöval, en pålitlig och säker resa, enkla helhetslösningar och en användbar restid (SJ: s 
informationsfolder, 2000). 
 

3.5.2 Framtagande av strategi 

Förr bedrevs SJ: s strategiarbete som en stabsfunktion, medan det numera bedrivs i 
projektform. Eftersom SJ AB alltjämt är ett helstatlig bolag är strategiarbetet dock fortfarande 
styrt av regeringens riktlinjer.  
 

”Regeringen har infört värdeskapande som övergripande mål för samtliga 

statliga bolag” 

                                         Göran Persson och Björn Rosengren (Statligt ägande, 2001) 
 
En strategigrupp sätts samman för att i enlighet med Näringsdepartementets riktlinjer fungera 
rådgivande till ledningsgruppen. Även om styrelsen har det formella ansvaret för 
strategiupplägget så har ändå staten det övergripande ansvaret. Trots detta är arbetet med 
strategiframtagning mer fokuserat och mer fritt nu, än före bolagiseringen. En ökad 
fokusering på omvärlden har blivit nödvändig efter konkurrensutsättandet. 
  

”Strategin för SJ utgår ifrån det omvärlden skapar. Alltså försöker SJ inte 

påverka omgivningen utan i första hand leva i den.”  

Dan Olofsson, fordonsstrateg SJ AB 
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4. Teori 
 
 
I detta kapitel tar vi upp olika sätt att genomföra strategiarbeten som sedan ligger till grund 

för vår analys.  Vi tar först upp teorierna indelat i rationellt, skeendebaserat och kaossynsätt. 

Vi tar därefter även upp Normanns teorier då han har en något annorlunda syn på 

strategiarbete.  

4.1 Vad är strategi? 
 
Begreppet strategi har en kort historia, ca 30-40 år. Det har sitt ursprung inom det militära 
området, där begreppet har 1000-åriga traditioner. Strategi kommer från det grekiska ordet 
strategos som betyder ”generalskonst” eller ”krigsföring i stort”. När begreppet strategi kom 
att användas av företag och i forskningen om företag fick det betydelsen ”konsten att utnyttja 
företagets resurser i syfte att uppnå företagets mål” (Bruzelius, Skärvad, 2000). 
 
Strategier är därmed genomtänkta tillvägagångssätt för att utnyttja organisationers resurser 
och kompetens för att förverkliga företagets affärsidéer, mål och genomföra visionen.  
Forskningen ter sig olika på olika tidsstadier. Alfred D Chandler (1962) lade fram tesen: 
”structure follows strategy”, i vilken organisationen utformas först när strategierna är lagda.  
Senare forskning har visat på det motsatta, nämligen att organisationen påverkar vilka 
strategier som utvecklas. Detta synsätts främsta företrädare är Mintzberg och Normann.  
 
Bengt Karlöf (1998) definierar strategi som: 

 
”Ett integrerat handlingsmönster för att nå uppsatta mål. Metod för att styra ett 

företags resurser mot de områden som ger de bästa förutsättningarna för 

långsiktig utveckling, stabil lönsamhet samt konkurrensfördel” 

 

Det grundläggande för strategiarbete är att visa på hur företagets mål ska uppfyllas. 
Strategiarbete kan genomföras på olika sätt eftersom det finns många olika perspektiv på 
strategi. Ett perspektiv innefattar angreppsmodeller och verktyg för att hantera strategiska 
problem. Perspektiven är inte myntade för att utesluta varandra utan istället till för att 
komplettera varandra. Mintzberg (1998) delade in strategiskt arbete i tre olika perspektiv, 
vilket i senare forskning utvecklades till att bli tio. De tre grundläggande var: 
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• Strategi som position 

• Strategi som plan 

• Strategi som handlingsmönster 
 
Vi har valt att dela upp vår teoridel efter en liknande uppdelning av strategiarbete. Dessa tre 
strategiska synsätt kan sammanbindas med Mintzbergs ursprungliga teori (Gösta Wijk, 2002).  
 

• Rationella strategiska synsättet, strategi som plan, strategi som position 

• Skeendebaserade strategiska synsättet, strategi som handlingsplan 

• Kaosbalanserade synsättet 
 
Vi har även valt att titta närmare på Rickard Normanns syn på strategiskapande. Han skiljer sig 
från de andra synsätten men bidrar ändå med en intressant och relevant diskussion till vår 
uppsats och vårt fallföretag. 
 

4.2 Rationella strategiska synsättet 
 
Huvudpoängen i skapandet av en framgångsrik företagsstrategi är att den måste vara 
strategiskt anpassad. Med detta menas att företagets mål och värderingar måste 
överensstämma och därmed passa väl ihop med dess externa miljö liksom med dess 
organisation och system. Om detta samband saknas får det ofta katastrofala utgångar för 
företaget. Därför är strategisk planering en essentiell komponent. Strategisk planering kallas 
också ofta för långtidsplanering och syftar till att utveckla företagets mål, strategier och policy 
(Hunger, Wheelan, 2002). 

 
Den rationella strategiska ansatsen är ett strategikoncept där planering, regler, hierarki, klar 
arbetsfördelning och detaljerade processer står i centrum, därav även kallat ”byråkratiskt 
management”. En av de främsta förespråkarna för denna managementskola var Max Weber, 
som utvecklade ett antal formella principer efter vilka organisationer skulle styras i enlighet 
med denna syn (Bruzelius, Skärvad 2000, Hellriegel et al 1999).  
 
Den första uttalade principen var regler. Dessa sågs som formella mönster som uttalade det 
önskvärda beteendet inom organisationen. Reglerna skulle syfta till att skapa stabilitet och 
ökad disciplin. I den byråkratiska organisationen skulle kontakterna vara opersonliga, och det 
skulle råda en klar uppdelning av arbete, vilket bland annat skulle leda till mer effektivt 
utnyttjande av arbetskraft. Utmärkande för den byråkratiska organisationen var också den 
hierarkiska strukturen. Weber förespråkade den här strukturen då han ansåg den fördelaktig 
eftersom alla i organisationen visste var de befann sig i relation till resten av personalen. 
Fortsättningsvis skulle ansvarsfördelningen vara tydlig och definiera vem som har rätt att fatta 



Fallstudie av SJ AB 

__________________________________________________________________________ 
  

__________________________________________________________________________ 
 23 

vilka beslut på olika nivåer i organisationen. Rationalitet var ytterligare en väsentlig princip i 
den byråkratiska organisationen. Detta syftade på att det mest effektiva skulle användas i alla 
situationer. Arbete skulle utföras logiskt och vetenskapligt med avsikt att snabbast möjligt 
uppnå företagets mål. Byråkratiska organisationer delar ofta upp sin verksamhet i flera 
divisioner och det anses att så länge varje division når sitt individuella mål så är företaget 
lönsamt (Roos, 1994). 

 
De huvudsakliga fördelarna med byråkratiska organisationer är effektivitet och stadga. 
Nackdelarna å andra sidan är flera. Bland annat hämmar den här strategiska ansatsen 
möjligheten för personalen att vara kreativ och flexibel, vilket i sin tur många gånger leder till 
låg motivation och dåligt utfört arbete. Vidare medför formaliteten och den hierarkiska 
strukturen att beslutsfattande är trögare och mer tidskrävande än för en mer flexibelt 
uppbyggd organisation (Hellriegel et al, 1999).     
 
Då Webers principer för den byråkratiska organisationen är nästintill ett sekel gamla har 
innebörden naturligtvis förändrats i hög grad. Även om ovanstående är grunden för 
byråkratiska organisationer är det i de flesta fall inte lika strikt längre på de olika punkterna. 
Fler och fler företag har under årens lopp rört sig bort från denna typ av utformning. 
Myndigheter och statliga verksamheter har dock fortfarande många likheter i sin 
organisationsutformning med den byråkratiska organisationen. Innovativa företag som ofta 
måste anpassa sin verksamhet till externa, ständigt föränderliga faktorer är de som minst 
efterföljer det rationella strategiska synsättet (Hellriegel et al, 1999).  
 
De situationer då byråkratiska organisationer lämpar sig bäst är i de företag där många 
rutinuppgifter behöver utföras, då kundernas behov är välkända och inte troliga att ändras 
inom den närmaste framtiden, men också i situationer då tekniken är lätt att hantera 
(Bruzelius, Skärvad, 2000 & Hellriegel et al, 1999).  
 
Den rationella strategiska ansatsen kan delas in i undergrupperna omvärldsbaserat och 
resursbaserat synsätt. 
 

4.2.1 Omvärldsbaserat synsätt  

Strategi som plan 
Det omvärldsbaserade synsättet har sitt fokus på den externa miljön. Strategier skapas utifrån 
hur denna ser ut företaget anpassar sitt kunnande efter vad som krävs för att kunna agera på 
marknaden.  
 
Philip Kotler (1987) fokuserade på det omvärldsbaserade synsättet och lade fram idén om att 
se på strategi som plan. Strategiprocessen blir indelad i tre faser, där den första är analys, den 
andra val och den tredje implementering. När strategi används som plan är den som en 
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tidslinje för framtiden som redan är bestämd på förväg. Det som ska hända är klart och tydligt 
uttryckt såväl muntligt som skriftligt (Bruzelius, Skärvad, 2000). 
 
I analysen ska externa möjligheter och hot definieras och även en analys av den interna miljön 
ska utföras där organisationens styrkor och svagheter ska ingå. Dessutom ska man även se till 
vilka förväntningar intressenterna har. Kortfattat ska analysen hjälpa till att fastställa vad 
organisationen kan och bör göra, vilket lämpligast görs genom en SWOT-analys.  

 
SWOT  
En SWOT-analys delas upp i två avsnitt, där den ena delen är inriktad på att identifiera interna 
styrkor och svagheter (Strengths and Weaknesses), medan den andra delen istället behandlar 
externa möjligheter och hot (Opportunities and Threats). SWOT-modellen är dock inte bara 
inriktad på att identifiera företagets nuvarande kompetenser, utan även att se till vad de är 
dåliga på eller kanske till och med helt saknar och därför måste utveckla och förbättra 
(Hunger, Wheelan, 2000). SWOT-modellens fyra huvudkomponenter hjälper till att ta fram 
en analys av resurser såväl inom företaget som utanför. Detta gör det möjligt att se ifall 
företagets strategi är relevant och tillräckligt stark i förhållande till utvecklingen som sker i 
den externa omgivningen (Roos, 1994).   
 
Som nämnt tenderar styrkor och svagheter i första hand att vara interna medan möjligheter 
och hot är externa. Det finns dock ytterligare ett samband vilket indikerar att de första två ofta 
är i nutid medan hot och möjligheter oftast är något som ligger i framtiden (Bryson, 1995).   
 
Vid utförandet av den interna analysen kan det vara lämpligt att identifiera och undersöka 
finansiella, fysiska, mänskliga och teknologiska resurser, men även företagets rykte och dess 
marknadsföring. I försök att finna de externa variablerna bör istället aspekter såsom 
marknads-, konkurrens-, generella ekonomiska, tekniska, sociala och politiska faktorer 
granskas (Roos, 1994). 
 
Ofta visar det sig att styrkorna och svagheterna är desamma, precis som möjligheterna och 
hoten i många fall är. John Bryson  (1995) säger:  
  

”[…] expect that every organization will carry the weaknesses of its strengths 

and face the threats of its opportunities (and vice versa). The trick is to take 

advantage of the strengths and opportunities without being disadvantaged by 

the related weaknesses and threats.” 
    
Han menar därmed att detta faktum inte är något hinder eller problem utan mer en självklarhet 
som man bör ta tillvara på. Grant hävdar dock att problemet med att inte direkt kunna särskilja 
styrkorna från svagheterna och möjligheterna från hoten utgör ett direkt handikapp för 
företagen. Han menar istället att inriktningen bör ligga på att endast analysera dessa 
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huvudkomponenter för att få en övergripande bild och att mindre tid ska ägnas åt att försöka 
klassificera dem under respektive rubrik (Grant, 2002).  
 
Valet är alltså det andra elementet i den strategiska processen. Här gäller det att konkret 
beskriva vad företaget vill göra, d.v.s. fastställa en verksamhetsidé, klargöra en vision och 
sätta upp ett strategiskt mål. Det sista steget är implementeringen i vilken design av 
organisationen och styrsystem sker (Wijk, 2002). 

 
Figur 4: Porters fem grundläggande konkurrenskrafter  

 
Strategi som position 
Igor Ansoff, känd som grundaren av den så kallade nya disciplinen inom företagsstrategier, 
lade fram åtskilliga teorier inom strategisk planering. Denna nya disciplin gav ett annat 
perspektiv att använda strategi på och se till strategibegreppet. Ansoff menade att strategi 
skulle användas som position, d.v.s. utveckla metoder för att stärka sin konkurrenskraft 
(Grant, 2002).  
  

Externa synsätt (Porter’s five forces) 
Porter nämner fem grundläggande konkurrenskrafter: inträdeshinder, rivalitet, leverantörers 
förhandlingsstyrka, kunders förhandlingsstyrka samt substitut. Ju starkare dessa krafter är, 
desto svårare är det för företag att höja priserna och göra större vinst (Hunger, Wheelan, 
2000).   
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Med inträdeshinder menas barriärer som gör det svårt för företag att ta sig in på marknaden. 
Några exempel är stordriftsfördelar (ju större producerad volym desto lägre kostnad per enhet 
tillverkad), produktdifferentiering (mycket marknadsföring för produkter gör att kunder i 
fortsättningen inte gärna byter tillverkare/märke, det vill säga, en trofast kundbas har skapats) 
och regeringspolitik (myndigheterna har rätt att begränsa antalet företag som vill in på en 
särskild marknad). På senare år har det blivit vanligare att det är miljöaspekter som ligger 
bakom regeringens beslut att inte tillåta företag att komma in på marknaden (Roos, 1994 & 
Hunger, Wheelan, 2000). 
 
Rivalitet uppkommer på grund av många olika faktorer. Några exempel är antalet 
konkurrenter på marknaden, tillväxthastigheten i industrin och höjden på utgångsbarriärer. 
Det sistnämnda innebär att många företag har svårt att lämna en viss bransch och gå till 
någonting annat eftersom deras fabrik kanske endast lämpar sig för just det ändamålet 
(Hunger, Wheelan, 2000).  
 
Leverantörer har en exklusiv möjlighet att påverka företag genom att de kan höja priserna och 
även sänka kvaliteten. Leverantören anses särskilt stark ifall de är en av få på marknaden som 
erbjuder den önskade produkten eller servicen och dessutom har många företag som önskar 
köpa deras produkt, såsom fallet är inom t.ex. olje- och bensinindustrin. I de fall där företag 
också bara köper ytterst få produkter eller tjänster från leverantören och då det för övrigt inte 
existerar några substitut ökar leverantörernas förhandlingsstyrka även mer (Roos, 1994).   
 
Kunder i sin tur har också förhandlingsstyrka eftersom de kan spela ut företagen mot varandra 
och därigenom pressa priser, kräva högre kvalitet och bättre service. Ju fler företag för kunden 
att välja mellan, desto bättre produkter/tjänster till lägre priser, bland annat eftersom det inte 
är särskilt kostsamt för kunden att byta företag.  
 
Med substitut menas produkter som är annorlunda men som tillfredsställer samma behov. 
Förutsatt att kostnaden för kunden att byta till det andra alternativet är låg, är substitut ett 
allvarligt hot för företag (Hunger, Wheelan, 2000 & Roos, 1994). 
 
Dessa fem faktorer används sedan för att sätta upp en av följande tre strategier: 
 

• Kostnadsfördelar – konkurrens genom att ha de lägsta kostnaderna och därför bland 
annat kunna erbjuda lägre priser.   

• Differentiering – dra till sig kunder från andra producenter genom att särskilja sina 
produkter/tjänster på något sätt som uppfattas som det bättre.  

• Fokusering – rikta in sig på ett speciellt segment såsom en särskild kundgrupp, en 
speciell produktlinje, en viss geografisk marknad eller dylikt (Holmström, 1995). 
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Porters modell används för att företag ska få en bild av hur konkurrensintensiteten och 
lönsamhetspotentialen på en viss marknad ser ut. I analysdelen (sid. 44) har vi tagit med ett 
exempel dels för att visa hur SJ: s omvärldsförhållanden kan appliceras på Porters modell och 
dels för att visa hur just konkurrensintensiteten har ökat.  
 
Genom åren har Porters modell fått kritik från många olika håll. Bland annat menar ekonomer 
att modellen är för statisk och för teoretisk för att fungera och helt kunna efterföljas i 
verkligheten. Andra experter menar att det finns för lite underlag och bevis för att påvisa att 
branschmiljön verkligen skulle ha betydelse för ett företags möjlighet att göra vinst (Grant, 
2002).  
 
Strategins innehåll ska enligt Ansoff (1985) fokusera på var och hur företaget ska agera.  
Han nämner fyra olika sätt att förändra och positionera företag på marknaden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Strategi som position och förändring av position enligt Ansoff  

 
Produktutveckling: att växa genom att utveckla nya produkter på nuvarande marknader. 
Diversifiering: att växa genom att utveckla nya produkter för nya marknader. 
Marknadsutveckling: att växa genom att bearbeta nya marknader med nuvarande produkter. 
Marknadspenetration: att växa genom att öka marknadsandelen av nuvarande produkter på 
nuvarande marknader (Bruzelius, Skärvad, 2000). 
 

Kritiska framgångsfaktorer (KSF:s) 
I det omvärldsbaserade synsättet är det viktigt att definiera vilka faktorer i den externa miljön 
som bidrar till framgången. Dels för att veta vad företaget måste göra för att kunna fortsätta 
existera och dels för att konstant kunna införa förbättringar (Bryson, 1995). Det är i första 
hand två aspekter som måste uppfyllas. För det första måste företaget kunna erbjuda kunderna 
vad de vill ha och för det andra så måste de ha en strategi för att klara konkurrensen.  
 
För att få en klarare bild av kundsegmentet krävs först och främst en analys av kundernas 
preferenser såsom vilka kunderna är, vad de har för behov och dylikt. Denna analys används 
senare för att veta vilka faktorer företaget bör fokusera på. Om kunderna t.ex. framhäver att 
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låga kostnader är huvudargumentet som de baserar sina inköp på, bör företaget alltså 
koncentrera sig på just dessa (Grant, 2002).  
 
I andra hand gäller det att ta reda på nyckelelement i konkurrensen såsom vad den är baserad 
på, dess intensitet och så vidare. Kortfattat innebär KSF-teorin att man först analyserar 
efterfrågan, därefter konkurrensen och genom en sammankoppling av dessa två resultat får 
man sedan fram ett antal faktorer som företaget bör inrikta sig på (Grant, 2002).  
 
En annan mycket användbar modell i detta sammanhang är LOTS-modellen som är ett 
kraftfullt verktyg för företag som genomgår förändringar och på ett effektivt sätt vill skapa 
delaktighet och engagemang på alla nivåer i organisationen.  LOTS AB är ett företag som 
med särskilt utbildade projektledare arbetar som konsulter i organisationer för att 
implementera LOTS. De menar att LOTS är ett: 
 

”gemensamt synsätt, språk och verktyg, en process som ska ge alla en 

helhetssyn på verksamheten och göra det lättare för personalen att 

kommunicera med varandra på ett effektivt sätt” (ref. LOTS ).  
 
Processen är uppbyggd av ett en stegvis process och antal frågeställningar som måste komma 
i en viss följd. Frågorna är analyserande och behandlar bland annat vad som hänt tidigare i 
organisationen. Historiken är också en mycket väsentlig del, liksom hur företaget ser ut idag 
och vad ledningen tror om framtiden. Poängen är att genom analysen få fram mål, syfte och 
framgångsfaktorer för organisationen (intervju Olsson). Modellen är fortsättningsvis 
uppbyggd av diverse steg: 
 
! rapportering  
! aktiviteter 
! syfte  
! personal 

! mål   
! organisation 
! framgångsfaktorer 
! uppföljning 

 
Målet och syftet formuleras därefter med nuläget och historien som utgångspunkt. Det är på 
så sätt som framgångsfaktorerna definieras och då detta är gjort kan aktiviteter samt vilken 
organisation och vilken personal som behövs för att realisera framgångsfaktorerna anges (ref. 
Kvalitetsmässan).  
 
Delaktighet är något som Maria Olsson på LOTS AB hävdar är ytterst centralt. Den 
grundläggande idén bygger på att LOTS AB i sig inte ska göra någonting utan att det är upp 
till företagsledningen att själv komma fram till ett resultat. LOTS ska endast processleda dem 
till rätt beslut.  
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4.2.2 Resursbaserat synsätt 

I motsats till det omvärldsbaserade synsättet står det resursbaserade i vilket företaget i största 
mån fokuserar på den inre miljön, ser till vilka resurser och kompetenser de har och vilka de 
skulle tjäna på att utveckla. Att fokusera på dessa innebär att man utvecklar en värdeskapande 
strategi. Detta eftersom den kombination av kunnande, resurser, kompetens, historia och 
kultur som organisationen har är unik för just dem, och därmed omöjlig för konkurrenter att 
implementera. Företaget väljer alltså att skapa strategier utifrån de kompetenser de har och 
har möjligheter att bli marknadsledande med (Bruzelius, Skärvad, 2000).  
 
Det resursbaserade synsättet förespråkas av många eftersom det idag anses svårt att använda 
det omvärldsbaserade synsättet med tanke på förändringstakten i omvärlden idag. Därför 
menar man att det är betydligt lättare att skapa en lämplig strategi utifrån de styrkor företaget 
redan besitter istället för att hela tiden ändra sin strategi i takt med att externa faktorer 
förändras (Bruzelius, Skärvad, 2000). 
 

Figur 6: Kriterier för bedömning av företags konkurrensförmåga (Barney, 1995) 

 

VRIO-analys 
Basen i det resursbaserade synsättet är således resurser och kompetenser. En resurs är något 
som företaget gör eller har potentialen att göra avsevärt bra i jämförelse med konkurrenternas 
förmåga att göra samma sak. Jay Barney har skapat en så kallad VRIO-modell för analys av 
företagets resurser och kompetenser och denna analys utgörs av fyra frågor för att utvärdera 
organisationens nyckelresurser: 
 
 Value (värde): Höjer resursen företagets inre eller yttre effektivitet? 
 Rareness (unik): Innehar konkurrenterna den? 
 Imitability (imiterbarhet): Är det kostsamt för andra att imitera? 

Organization (organisation): Är företaget rätt strukturerat för att kunna 
utnyttja resursen? 
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Om svaret på ovanstående frågor genomgående blir ja visar resultatet att företagets resurser 
och kompetenser är kritiska resurser och kärnkompetenser och därmed styrkor. För att 
konkurrenskraften ska vara bestående krävs dock att de mest betydande resurserna för 
företagets produktion är de som blir betraktade som kärnkompetenser och kritiska resurser 
eftersom sannolikheten då är större att företaget skapar strategiska fördelar. För att lättare 
avgöra resursernas tyngd för företaget finns en mall att följa som analyserar varje 
resurs/kompetens utifrån dess värdefullhet, unikhet, imiterbarhet och utifrån företagets 
möjlighet att realisera dem (Hunger, Wheelan, 2000).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: VRIO analys, modell för att testa företags resurser och dess konkurrensfördelar 

 
Ytterligare en väsentlig aspekt i VRIO-analysen är graden av substituerbarhet; 
resursen/kompetensen måste vara svår, alternativt kostsam, att byta ut mot ett substitut. Det 
vill säga, om företag B med enkelhet eller till ett lågt pris kan använda en annan resurs som 
ger samma strategiska resultat som företag A: s resurs kommer företag A: s konkurrensfördel 
endast vara kortsiktig (Bruzelius, Skärvad, 2000).    
 

Affärsidésynsättet 
Att särskilja sig på marknaden bland alla existerande organisationer och företag kan även 
göras genom att utveckla en unik affärsidé. En affärsidé byggs upp av såväl en inre affärsidé 
som illustrerar hur företaget använder sina resurser, som såväl en yttre affärsidé som täcker de 
yttre faktorerna som företaget berör i den verksamhet som det bedriver. De mest centrala 
begreppen i affärsidésynsättet är marknad, produkt och resurser, vilket illustreras av 
nedanstående figur (Bruzelius, Skärvad, 2000):  
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Figur 8: Affärsidé synsättet 

 
Det krävs dock även ett lyckat samspel mellan flera andra faktorer: strategi, struktur, 
styrsystem samt personalidé. För att affärsidén ska vara effektiv måste dessa fyra faktorer 
sträva åt samma håll och ha samma mål och vision i sikte (Bruzelius, Skärvad, 2000). 
Affärsidén blir unik med anledning av att den vanligtvis är baserad på ett historiskt förlopp, 
att personerna som är inblandade är signifikanta aktörer med sin specifika kunskap och att det 
är dominanta idéer som beskriver företagets uppgift (Bruzelius, Skärvad, 2000). 
 
Porter har framfört omfattande teorier angående affärsidésynsättet, främst i en artikel i 
Harvard Business Review från 1996. Där understryker han att en kombination av det 
omvärldsbaserade och det resursbaserade synsättet är nödvändigt för att ett företag ska kunna 
skapa de ultimata konkurrensfördelarna. Porter talar om värdeskapande 
aktivitetskonfigurationer i vilka han understryker väsentligheten av att strategier är unika och 
i en annan dimension än konkurrenternas, att detta hör samman med på vilket sätt företaget 
väljer att verkställa strategierna. Han menar att kompetenserna och resurserna i sig inte 
återger ett värde för företaget utan det enda sätt detta värde skapas på är i unika och 
värdeskapande sammanhang (aktivitetskonfigurationer). Fortsättningsvis betonar han att ett 
fåtal kritiska resurser inte är tillräckligt för att skapa en långvarig konkurrensfördel utan att 
det är helheten som är det avgörande (Bruzelius, Skärvad, 2000).  
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4.3 Skeendebaserade strategiska synsättet 

4.3.1 Mintzberg – strategi som handlingsmönster 

Mintzberg (1994) är en av de främsta förespråkarna av det skeendebaserade strategiska 
synsättet, där han definierar strategi som ”mönstret av en ström av beslut och handlingar”. 
Strategier kan vara planerade och förverkligas på ett avsiktligt sätt men kan också ha vuxit 
fram på ett alternativt sätt (uppdykande strategi). 
 
Det skeendebaserade strategiska synsättet ser strategier som handlingsmönster. Strategi visar 
på de mål som företaget har och på sättet som företag arbetar för att uppnå dem. Strategier 
kan sägas vara beslut och handlingsmönster i en organisation (Lorsch, 1986). Mintzberg 
menar att strategier inte ska tillverkas på ett maskinellt vis, utan att de ska ske spontant. 
Genom att skapa situationer som tvingar fram nya strategier får man denna variant av spontan 
framväxt. Strategier kan inte kvantifieras, utan de måste lekas fram.  
 
När en strategi väl är identifierad är det planerarna och genomförarna som tar vid. Planerarna 
ska hjälpa managers att tänka strategiskt, samt tillstå med den information som 
strategitänkarna behöver. De bör fungera som katalysatorer och strategigenererare genom att 
bidra och uppmuntra managers till att tänka strategiskt. Planerarnas största roll är under det 
implementeringssteg som behövs före genomförandet av den strategiska visionen (Morrison, 
2000). 
 
Enligt Mintzberg (1994) borde en strategigenereringsprocess vara att:   
 

”fånga vad managerna lär sig av alla källor (både de mjuka inre data från hans 

eller hennes personliga erfarenheter och erfarenheter av andra genom 

organisationen och den hårda data från marknadsundersökningar och dess like) 

och sen syntetisera det lärande till en vision som speglar direktionen som 

företaget borde frammana”  

 

4.3.2 Strategisk planering blir strategiskt tänkande 

Strategisk planering handlar om det analyserande arbetet. Strategisk tänkande handlar om 
sammanställning, om att använda intuition och kreativitet till att formulera ett integrerat 
perspektiv och en vision om vart organisationen borde vara på väg. Begreppen strategisk 
planering och strategiskt tänkande blir ofta missförstådda och förväxlade med varandra. Detta 
missförstånd baserar sig på antaganden av att förutseende skulle kunna vara möjligt och att 
den strategigenererande processen kan bli formaliserad. 
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Att formalisera en strategi innebär att man utför ett sekventiellt arbete där processen rör sig 
genom det analyserande arbetet för att generera aktion och genomföra strategierna. Vi tänker i 
syftet att kunna agera, men ibland så agerar vi i syfte att tänka. Mintzberg visar på att det 
viktiga i strategigenerering är processen av lärande under tiden som vi agerar. Formella 
system kan aldrig förstå, eller syntetisera hård information. Strategisk planeringen kan inte 
läras ut enligt Mintzberg (1994). 
 

4.3.3 Den strategiska arbetsprocessen 

 

 
 
Figur 9: Strategi som handlingsmönster (Mintzberg, 1988)  

 
Det skeendebaserade strategiska synsättet tyder på att strategiarbete ska genomföras som en 
programmeringsprocess (se nedan 4.3.4) och inte som en planeringsprocess. De mest 
framgångsrika strategierna är de som fungerar som visioner och inte implementeras som 
planer.  
 
Strategiarbete ska vara öppet för förändringar och kunna omformuleras under tidens gång. 
Strategiarbetet kan då se ut som i figur 9 ovan. Här finns en planerad strategi från början, men 
under arbetets gång är den öppen för uppkommande strategier. Därför leder detta till att en del 
av den planerade strategin bortfaller under arbetets gång och aldrig blir genomförd. Denna 
syn menar att det inte är den planerade strategin som slutligen kommer att stå som resultat 
eftersom denna påverkas av yttre och inre faktorer i företaget. Detsamma gäller åt motsatt håll 
d.v.s. att det ofta ligger syften bakom vad som kan ses som en helt spontant uppkommen 
strategi (Mintzberg, 1994). 
 

Planerad strategi Genomförd  

strategi 

Avsiktlig strategi 

Ej genomförd strategi 

Uppkommen strategi 
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Strategiskt tänkande ska handla om en sammanställning av intuition och kreativitet. Resultatet 
av strategiskt tänkande ska vara ett integrerat perspektiv av företaget, där alla delar av 
företaget är representerade och jobbar tillsammans. 
 

4.3.4 Strategisk programmering  

Planerarna kan inte generera strategier utan deras roll är att göra den tänkta strategin 
operationell. Planering handlar inte om att skapa strategier utan om att se till när och på vilket 
sätt de ska genomföras. Planerarnas uppgift är att efter ett strategibestämmande paketera 
strategierna så att de ska kunna bli kommunicerat ut till alla, på ett förståeligt sätt.  
 
Strategisk programmering innefattar tre steg: 
 

• Kodifiera – klargöra och uttrycka strategierna för att göra de mer formella, så att de 
kan bli utförda i detalj. För detta krävs mycket tolkning och noggrant 
uppmärksammande av vad som kan ha blivit förlorat i uttryckandet såsom 
kvalifikation, nyans eller subtilitet.  

 

• Utarbeta –bryta ner det kodifierade meddelandet till substrategier och ad hoc program 
såväl som till aktionsplaner som specificerar vad som måste bli gjort för att realisera 
varje strategi.  

 

• Konversera – överväga effekterna av förändringen. Hur påverkar den organisationens 
presterande och budget? Det blir en korsning mellan den mindre rutinmässiga världen 
av strategier och rutinvärlden av budgetar och objekt. Objekt måste bli omformulerade 
och budgetar, policys och standarder omarbetade, för att ta till sig följderna av de 
specifika ändringarna. 

 
Strategier måste bli programmerade för koordinering, för att klargöra att varenda person i 
organisation drar åt samma håll (Mintzberg, 1994).  
 

4.3.5 Företagsstruktur 

Mintzberg tar upp fem olika företagsstrukturer: enkel struktur, maskinbyråkrati, professionell 
byråkrati, divisionaliserad form och ad hocrati. Då de första fyra visar sig ha mindre 
gemensamt med det skeendebaserade synsättet, har vi valt att som exempel endast ta upp och 
kommentera en av dem – ad hocratin.  
 

Ad hocrati 
Strukturen ad hocrati passar bra in på det skeendebaserade sättet att forma och göra strategier. 
Detta kräver teamarbete och mycket innovation. Arbetet bedrivs på ett kunskapsintensivt sätt. 



Fallstudie av SJ AB 

__________________________________________________________________________ 
  

__________________________________________________________________________ 
 35 

Den adhocratiska organisationen är organisk, tillfällig och formas i relation till de varierande 
arbetsuppgifterna. Ad hoc betyder ”för detta” och kännetecknar de unika uppdrag som ad hoc 
grupper ska genomföra (Mintzberg, 1993).  
 
Sofistikerad innovation kräver en annan konfiguration som klarar av att sammanlänka 
experter från olika discipliner för att fungera som fungerande ad hoc projektteam. Den 
innovativa organisationen kan inte förlita sig på någon form av standardisering för 
koordinering utan måste försöka bryta loss från etablerade mönster. Denna organisationsform 
är därför inte anpassad för att genomföra ordinära och rutinmässiga uppgifter (Mintzberg, 
1993).  
 
Ad hoc team kan delas in i två olika områden; de operationella och de administrativa. De 
operationella projekten ska lösa kundens problem direkt medan de administrativa projekten 
fungerar genom att de jobbar för att betjäna företaget. De administrativa teamen gör en skarp 
skillnad mellan dess administrativa komponent och den operationella. Den operationella 
komponenten är direkt avskuren från resten av organisationen så att den kvarvarande, den 
administrativa kan be strukturerad som en ad hocrati. Denna distinkta uppdelning blir aktuell 
när en organisation har ett speciellt behov av att vara innovativ (Mintzberg, 1993). 

 
Det strategiska arbetet i en ad hocrati är inte centralt placerat och har ingen bestämd plats. 
Konflikter och aggressivitet är nödvändiga element i en ad hocrati och det är ledarens uppgift 
att leda dem mot produktiva slutmål (Mintzberg, 1993). 
 
Adhocratin är både dynamisk och komplex. Därför är adhocratin den enda konfigurationen 
som är för dem som tror på mer demokrati med mindre byråkrati, vilket passar bra in på det 
skeendebaserade strategitänkandet. Här krävs det ett mindre byråkratiskt tänkande men 
samtidigt används demokrati som möjliggör att alla får vara med och skapa strategier 
(Mintzberg, 1993). 
 

4.4 Kaosbalanserade synsättet  
 

“Chaos Theory is the qualitative study of unstable periodic behavior in 

deterministic nonlinear dynamical systems.”  

Manus Donahue, 1999 
 
Kaosteorin grundades av Lorenz (1963) som studerade de dynamiska flödena. Andra forskare 
har senare byggt vidare på hans teorier. Gemensamt för dessa forskare är att de menar att 
sammansatta applikationer inom den naturliga tekniken inte är beroende av några totala 
uppskattningar när det gäller att hela tiden förändra sig. Brown och Eisenhardt (1997), har i en 
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För mycket flexibilitet För mycket stabilitet

+ Timing 

( Rytm och hastighet)

”Takåsen”

studie analyserat kaosteorin och funnit att denna kan sägas ha en ”punkterad jämviktspunkt”. 
Företag med förmågan att upprätthålla den komplexitet som krävs för att ha en snabb och 
fortgående förändring, är ofta de mest framgångsrika inom sitt område. Det är framför allt i 
databranschen som det har framgått att den traditionella synen på strategisk planering inte 
alltid är applicerbar i verkligheten. Databranschen kännetecknas av snabb omvandling och 
kontinuerlig tekniskt utveckling. Dessa faktorer har bidragit till att företagen inom denna 
bransch har omstrukturerat sina organisationer till att anpassa sig till omvärlden, eftersom 
framtiden är omöjlig att förutsäga (ibid.). 
 

4.4.1 Takåsen 

Organisationer som vill lyckas i denna turbulenta miljö måste bibehålla en balans mellan 
flexibilitet och stabilitet. Detta kan liknas vid en växelverkan mellan kaos och byråkrati. Om 
företaget får mer av någon faktor finns risken att ”trilla av taket”. Genom att kombinera 
möjligheten att fortsätta ta till sig förändring och upprätthålla en nivå av kontinuerlighet 
ämnad för effektivitet så kan balansen uppnås. Denna balans kan finnas inom fyra områden; 
organisationsval, management av synergier, värdesättning av erfarenhet och framtidsskådning 
(Levy, 2000). 
 
Förmågan till fortgående förändring, i motsats till att inneha en speciell statisk konfiguration 
av resurser och tillgångar, är en viktig grundförutsättning för ett företag som anammat 
kaosteorin. Denna förmåga är ofta associerad med organisationer som i samband med 
begränsade strukturer med extensiv kommunikation, innehar ett tillstånd som kan 
kännetecknas som att befinna sig på ”kanten av kaos”.  

 
Figur 10: Kaosteorins balans mellan kaos och struktur 

 
Kaosteorin handlar i generella termer inte endast om oordning (Ho, 1996). I organisatoriska 
sammanhang handlar det mer om hur förändring uppkommer genom varierande rörliga och 
asynkrona händelser. Andra situationer som också skapar förändring kan vara genomsökande 
aktiviteter, resursdefinition eller strategiformande. 
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4.4.2 Kaosföretagen 

Företag som lyckas med sin kaosstrategi är organisationer som är fullständigt oförutsägbara. 
Organisationer har ofta ledare som inte är beroende av förmågan att förutsäga riktningen på 
marknaderna, utan som istället har lärt sig att hantera förändringar. De är framgångsrika 
eftersom att de har lärt sig att finna den balans mellan struktur och kaos som ger dem 
möjligheten att vara innovativa och kreativa. Samtidigt bibehåller de tillräcklig disciplin för 
att fokusera på att genomföra en plan, i detta fall strategin. Den tillräckliga disciplin kan bestå 
utav små regler som sätts upp att följas under arbetets gång (Eisenhardt, Brown, 1997). 
 
Eisenhardt har utvecklat en teori som handlar om att strukturera kaos. Detta kan liknas vid en 
medelväg för de stora, strukturerade företagen och även för de kaotiskt nystartande företagen. 
Det är en process och inte ett tillstånd att vara på ”kanten av kaos”. I övrigt är denna process 
inte djupare dokumenterad i strategiböcker men grundläggande är improvisation och 
flexibilitet samt att med ett minimum av struktur och regler och försöka att stanna i det 
tillståndet. Företagen måste skapa en synergi och uppmuntra till samarbete mellan de 
anställda på företagen. Att vara på kanten av kaos är inte ett framgångsrikt eller effektivt sätt 
att göra affärer utan mer som en lärande process för att överleva i en företagsmiljö som är i ett 
konstant tillstånd av förändring, som till exempel databranschen (Eisenhardt, 1997). 
 
Ju större och mer byråkratiskt ett företag blir, desto mindre blir chansen att de känner igen sin 
kreativa sida. Ett vanligt scenario kan vara att företaget driver sina egna entreprenörer ut 
genom dörren (Lewis, 1998). Entreprenörer startar ofta upp företag starkt och flyger mot ett 
stort mål utan en riktigt genomarbetad vägkarta, vilken är symboliskt för kaosteorin. De är 
risktagare och flexibla vilket gör att chansen blir stor att kamma hem den stora vinsten. Ett 
mått för att se när ett entreprenöriskt företag blir för byråkratiskt kan sägas vara när det börjar 
skapa organisationsscheman.  
 

4.5 Normanns strategiska paradigm 
 
Dagens företag handlar mer om kunskap och relationer än om stål och massa. Företag är 
abstraktioner och ett myller av nätverk snarare än fabriker och kontor. Detta har förändrat en 
mängd förutsättningar för företaget och framförallt så har synen på kunden förändrats radikalt 
i detta nya affärstänkande. En rad olika faktorer bygger upp företaget och Normann diskuterar 
företagets utveckling genom s.k. ”strategiska paradigm”. (Normann, 2001) Enligt denna syn 
har många företag vidareutvecklats från det första stadiet, det s.k. industriparadigmet, då de 
flesta verksamheter vilade på herravälde över en tillgång (mark, infrastruktur eller privilegier 
är några exempel på detta). Detta skedde till stor del genom att industrialismen flyttade de 
avgörande tillgångarnas tyngdpunkt från naturtillgångar till att bemästra produktionsteknik.  
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Under det första strategiska paradigmet betraktades kunderna som en anonym massa i slutet 
på en kedja i vilken råmaterial förflyttades stegvis och fick tillagt värde tills de i slutsteget 
nådde kunden. Senare föddes tanken på produktdifferentiering och marknadssegmentering, 
som ett första steg till det andra strategiska paradigmet ”kundbashantering”. I mitten på 70-
talet blev detta allt tydligare och termen ”service management” lanserades. Kunderna började 
bli allt mer krävande och medvetna om sina alternativ.  
 
Normann pratar om kundbaser där kunderna inte längre är anonyma mottagare, utan 
verksamhetens källa, dvs. anledningen till att företaget kvarblir på marknaden (Normann, 
2001). Relationskompetens blir avgörande för företaget som blir tvunget att försöka skapa en 
slags lojalitetskänsla för att behålla sina kunder. Normann menar att företagen använder såväl 
tekniska (exempelvis plastkort och databaser), som känslomässiga ( ex. varumärken) metoder 
för att skapa och upprätthålla dessa relationer.  
 
För att nå upp till det tredje strategiska paradigmet gäller det att ännu mer ta vara på dessa 
värdeskapande processer, och utnyttja all den nya teknik som idag står till buds för företagen. 
 

4.5.1 Kundbasanalys 

Ur dessa möjligheter framträder en ny organisatorisk arketyp: företaget som värdeskapande 
aktör. Detta värdeskapande är företagets avgörande kompetens. Men för att veta hur man 
skapar värde för kunden så är det viktigt att veta vilka kunder företaget vill ha och vad dessa 
kunden vill ha av företaget. Detta gör Normann genom en s.k. kundbasanalys som består av 
frågorna: 
 
1. Vilken vinst genererar varje kund? 
2. Vad vill kunden ha? 
3. Klusteranalys (vilka är kundklustrena som företaget vill nå?) 
 
Därefter identifieras de ”slagfält” på vilka företaget kan vinna dessa valda kluster. 
 

4.5.2 Täthetsbedömning 

För att på bästa sätt fungera som värdeskapande för kunden gäller det för företaget att snabbt 
kunna mobilisera de bästa resurserna för att ta hand om en speciell situation. Detta mäts i 
företagets täthet som i sin tur påverkas av fyra olika förmågor.   
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Dematerialisering 

Avbuntbarhet Likvifiering 

Ombuntbarhet 

Täthet 

Figur 11: Täthetsdrivande krafter 

 
Dematerialisering 
Information som är helt dematerialiserad rör sig med ljusets hastighet. Informationen behövs 
inte i fysisk form utan kan finnas ”överallt”. 
 

Likvifiering 
Detta är en omedelbar effekt av dematerialiseringen och innebär att det dematerialiserade lätt 
kan förflyttas. 
 

Avbuntning  
För att beskriva vad som menas med detta begrepp är det enklast att ta IKEA som exempel, då 
dessa på många sätt använt sig av avbuntning. Avbuntning består i att något görs på ett 
radikalt annorlunda sätt. Nedan följer tre exempel: 
 

• Ny plats exempelvis då kunden monterar sina varor hemma istället för att de är 
monterade i affären.  

• Ny tid för montering. Den sker efter inköp istället för före. 

• Ny aktör när kunden monterar varan istället för att en arbetare gör det. 
 

Ombuntbarhet 
Ombuntarbarhet bygger på interagerande, ömsesidighet och byteshandel. Exempelvis på det 
sätt som AmEx har samarbete med hotellkedjor. 
 
Nyckelordet för att uppnå många av täthetsfaktorerna är ”samarbete”. Samhällsklimatet driver 
fram en utveckling mot att företag i högre grad utnyttjar sina komparativa fördelar. Kund, 
leverantör och tillverkare är begrepp som flyter alltmer samman. Varje aktör kan ha flera 
olika roller och samarbetet blir simultant och synkroniserat istället för en kedja av aktiviteter.  
Tre av samproduktionens dimensioner som öppnar nya möjligheter att skapa täthet är: 
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1. Kundmedverkan 
Kunden blir ett verktyg som hjälper företaget att få ner processkostnaderna (ex 
dammsugare istället för tjänstefolk som ska ha lön). Kunddeltagandet kan finnas i alla 
faser eller verka som marknadsförare. Att tänka på kunden som medproducent i 
värdeprocessen underlättar samt gör frigörelsen lättare. Med underlättande menas att 
vidga ramarna för vad kunden kan göra, medan frigörelse är att företaget slipper göra 
något som de tidigare gjort. 

 
2.   Kundsamarbete 

Kunderna ska samarbeta med varandra och därigenom kan enskilda kunder få ökat värde 
av andra kunders erfarenheter, stöd och kompetens utan att företaget behöver bekosta 
detta. Ett exempel på det här är Viktväktarna där man peppar varandra. 
 

3.   Värdekonstellationer 
Producentsamarbete mellan exempelvis leverantörer ger effektivitet. Outsourcing är ett 
exempel på detta. 

 
För att lyckas måste företagen ha förmågan att hela tiden nytänka. Genom att se bortom det 
uppenbara kan de hitta nya marknadsöppningar och nya möjligheter att använda tekniken för 
att slå sig fram i den hårda konkurrensen om kunderna. Det gäller att bryta gamla vanor och 
att hela tiden försöka finna nya sätt att övervinna begränsningar som funnits i tid och rum. 
Det gäller också att ifrågasätta gamla invanda rutiner för att överleva i dagens snabbt 
föränderliga landskap.  
 

”Vi måste förändras om vi ska förbli vad vi är.” 

Richard Normann, 2001 
 

Normann vänder sig emot den rationella ansatsen som vi tidigare presenterat. Istället menar 
han att det inte finns ett bästa sätt, utan att varje strategi måste ses och anpassas från fall till 
fall. Det finns enorma möjligheter för ett företag att lyckas och det finns massor av ny teknik 
att ta till hjälp. Normann identifierar tre grupper ”omstrukturerare”, företag som formar 
affärslandskapet. Dessa är: 
 
- Angripare som utnyttjar brister 
- Teknologiska vägröjare 
- Omtolkare 
 

4.5.3 Prime Movers 

De mest framgångsrika företagen är de Normann benämner Prime Movers. Dessa företag 
besitter förmåga inte bara att utnyttja en historiskt given brist eller ett teknologiskt 
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genombrott, utan de har ett helt nytt och mer omfattande system för värdeskapande. Ett 
kännetecken för dessa företag är att de i mindre grad inriktar sig på den kompetens som 
behövs för att sälja eller utforma en produkt och istället inriktar sig på mer omfattande 
färdigheter som hör ihop med utformandet och funktionerna av ett värdeskapande system. 
Ofta mobiliseras sedan externa aktörer för den specialkompetens som kan behövas för sysslor 
utöver kärnkompetensen.  
 
Vissa verksamheter eller beteende tycks känneteckna Prime Movers och exempel på dessa 
följer nedan. 
 
Outzooming – ”värdeskapande som identitet” 
Företag som tydligt identifierar sig med sin produkt blir sällan Prime Movers, även om det 
inte är ovanligt att de själva ser sig som sådana. Det blir däremot de som har en mental attityd 
mer besläktad med det vidare begreppet värdeskapande. De betraktar helhetens verksamhet 
och det större och mer omfattande system som de själva är en del av. 
 

In i kundens verksamhet  
Prime Movers betraktar ofta sig själv som en del av kundens verksamhet. Detta innebär att 
man måste förstå kundens värdeskapande process, alltså vilket värde företaget ger kunden att 
utöka och föra vidare. Man måste då gå utanför de traditionella kundföretag relationen och 
istället söka förstå kundens kund och vad dessa vill ha.  
 

Verkningsgrad och effektivitet  
Företagets bidrag till kundens värdeskapande process kan delas in i intern och extern 
verkningsgard. Den interna verkningsgraden är den förtjänst som kunden omedelbart gör om 
kostnaderna kan sänkas genom ökad effektivitet. Den externa verkningsgraden går ut på att 
genom att outsourca sin egen verksamhet kan företaget erbjuda sina kunder en bättre produkt 
som gör dem mer konkurrenskraftig i sin bransch. 
 

Befria och underlätta  
Kunden kan befrias från en del uppgifter som leverantören kan göra bättre men samtidigt kan 
processer underlättas så att kunden kan göra mer än tidigare. Detta anpassas naturligtvis till 
varje situation för att nå det optimala förhållandet ur värdeskapande synpunkt. 
 
Det finns alltså enlig Normann inga enkla ”tryck-på-knappen” lösningar för att skapa 
långsiktig framgång. Företag överlever genom anpassning och förmågan att skapa sina egna 
processer. Företaget är därför mer organiskt än maskinellt. I ett bra företag förändras 
kontinuerligt miljö, värderingar och struktur så att de hela tiden överensstämmer och så att 
organisationens struktur är lämplig för företagets syfte och uppgift. Då företaget tvingas till 
omstrukturering är det viktigt att även omforma affärsmodell och finna ny överensstämmelse. 
Företaget behöver inte bara anpassa eller konfigurera om sig, utan bör sträva efter att nå 
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”oupphörlig målmedveten emergens” i kapacitet och beredskap för att åstadkomma 
rambrytande omkonfigurationer när det behövs. Företagens stegvisa utveckling för att uppnå 
detta kan indelas i: 
 
1. Anpassning och justering 
2. Rambrytande omkonfiguration 
3. Oupphörlig målmedvetens emergens. 
 
Normann jämför det första steget med singel loop learning, där inga förändringar i 
grundmodell krävs utan enbart justeringar av befintliga parametrar. I steg två är det frågan om 
mer än en justering inom givna ramar. Detta går att jämföra med vad Argyris och Schön 
skulle ha benämnt som doubleloop learning. Till detta identifierar Normann ytterligare ett steg 
av lärande processer, steg tre. Detta är en process där man ”lär sig att lära” och ”veta hur man 
vet”.  Dessa processer är så kreativa och innovativa till sin natur att de är mer eller mindre 
omöjliga att styra, och endast i efterhand kan analyseras. 
 
Bland företag som lyckats bygga in denna förståelse för lärande i organisationen identifierar 
Normann olika färdigheter som han delar in i fem kategorier. Det första är samspelet, det 
agerandet som praktiseras men kanske inte förespråkas. Det andra är kognitivt – försöket att 
skifta ramar och se nya saker. Det tredje området kallar Normann gestaltning och med detta 
menas förmågan att skapa artefakter (med artefakter menas människogjorda objektiveringar 
av subjektiva och sociala processer som hjälper oss att skapa en social verklighet).  Även 
förmåga att använda makt på ett bra sätt tas upp som en av riktlinjerna för en lärande 
organisation.  
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5. Analys 
 
 
Här analyserar vi SJ: s strategiarbete som det har genomförts före och efter bolagiseringen 

och i enlighet med de synsätt vi diskuterat i kapitel 4. Vi lägger här en grund för vår 

slutdiskussion och de allmänna hypoteser som vi formar.  

 
Företag har ofta inte för avsikt att arbeta inom ett visst synsätt och många ledningsgrupper är 
inte ens medvetna om att det finns speciella ansatser att följa vid utformandet av strategier. Vi 
ska nu analysera och se hur väl de tre olika ansatserna samt Normanns paradigm går att 
applicera på SJ: s strategiska arbete, dels i dagsläget men även under den tidigare affärsverks 
epoken. 
 

5.1 SJ AB analyserat ur ett rationellt synsätt 
 
Som affärsverk var SJ traditionellt en relativt byråkratisk organisation. I jämförelse med 
strukturen på SJ AB var den mer hierarkiskt uppbyggd med flera underenheter och många 
nivåer. Därav tog det längre tid att få igenom beslut eftersom varje förslag var tvunget att gå 
genom flera nivåer och distanser för ett slutgiltigt erkännande. Angående byråkratin inom SJ 
och SJ AB anser Roger Kristensson (2002) att SJ AB reagerar snabbare än affärsverket SJ 
gjorde. Detta bland annat på grund av att kulturen idag är klarare. Han säger vidare att SJ AB 
fortfarande är relativt byråkratiskt men att det tidigare låg på högre nivåer. Kristensson 
poängterar att byråkratin ändå inte är mindre i sig men i och med att koncernen inte längre 
finns har flera steg fallit bort i hierarkin.  
 

5.1.1 Omvärldsbaserat synsätt 

Strategi som plan 
Hösten 2001 påbörjade SJ AB det första stora strategiarbetet sedan bolagiseringen 2000. Den 
4 december 2002 lades tidsplanen fast för den utarbetade strategin. I enlighet med strategi 
som plan började förloppet med en analys av SJ AB. Denna analys genomfördes av 
konsultföretaget Cepro. Då SJ AB: s konsultföretag Cepro inte kan ge ut någon information 
över analyser av sina klienter får vi anta att de noggrant har definierat externa möjligheter och 
hot men också tydligt kartlagt den interna miljön och lagt en större tonvikt vid den. Cepros 
tillvägagångssätt är bland annat att identifiera och tolka verksamhetens förutsättningar och 
precisera inriktning och ambition så att fokuseringen blir den rätta. De hjälper företagen att 
uppnå sina visioner och implementera sina idéer genom att utforma effektiva processer, skapa 
flexibla organisationslösningar och utforma grundläggande styrprinciper. Samtidigt utvecklar 
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de ansvars- och kalkylmodeller och utformar informationssystem som ska stödja 
verksamheten på ett effektivt sätt (ref. Cepro).  
 
Enligt synsättet strategi som plan borde det andra steget i SJ AB: s process vara att välja en 
strategi som verkade lämplig med utgångspunkt från analysen. Huruvida detta efterföljdes kan 
vi med den information vi fått tillgång till inte avgöra. Däremot vet vi att vad som nu återstår 
för SJ AB är att implementera strategin, som är tänkt att fortgå ända fram till år 2007. 
Ytterligare en viktig uppgift för företaget är att uttryckligt kommunicera ut den till anställda 
så att alla är på det klara med vad som gäller för framtiden. 
 
SJ AB har för tillfället alltså en tidsplan med tydliga regler över vad som ska gälla de närmsta 
fyra åren. Det är dock, precis som Kristensson nämner, mycket viktigt att påpeka att SJ AB 
dock är och alltid har haft en mycket stor vilja att förändra sig och anpassa sig till omvärlden. 
Han nämner att företaget tidigare har haft problem med att göra detta trots att viljan alltid 
funnits där, men att det allt som oftast förr eller senare skett successivt. Kristensson menar att 
möjligheten att förändra sig och anpassa sig är större i dagsläget än vad det tidigare varit.  
 

”Det finns en vald väg, men det är stor öppenhet för taktiska omdisponeringar 

och strategiförändringar.” 

 Roger Kristensson, projektledare SJ AB 

 
SWOT 
I vilken mån affärsverket SJ analyserade hot och möjligheter har vi av intervjuerna och 
internmaterial fått uppfattningen att detta använts i mycket liten utsträckning. Vårt intryck är 
att affärsverket SJ, främst på grund av sin monopolställning, prioriterade bort strategiarbetet. 
Staten ständiga beskydd gjorde att noggranna analyser ansågs som överflödigt.  
 
Idag, då konkurrenssituationen ser helt annorlunda ut, har också värdet av bra och 
genomgående analyser ökat. Hot och möjligheter analyseras i mycket högre utsträckning idag 
än vad de gjorde tidigare. Vad SJ AB (konsultföretaget Cepro) kommit fram till i SWOT-
analysen är som väntat inget vi kan ta del av men på frågan om hur hoten och möjligheterna 
har ändrats från innan och efter bolagiseringen svarar Olofsson: 
 

”[…] osäkerheten kring vad som händer med järnvägens reglering/avreglering 

är något som präglar SWOT-analysen mycket mer idag än den gjorde innan 

bolagiseringen”. 

 
SJ AB har lagt ner mycket arbete på att identifiera och undersöka finansiella, fysiska, 
mänskliga och teknologiska resurser vid analysen av den interna miljön (Kristensson). En del 
resurser har även lagts på att ta reda på företagets rykte och marknadsföring, bland annat med 
hjälp av SJ: s kundattitydundersökningar Nöjd-Kund-Index (NKI). Det är bland annat med 
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hjälp av detta system man blivit varse om kundernas missnöjdhet med allt ifrån punktlighet 
och kvalitet till städning och service. Det verkar vara tack vare en väl genomförd SWOT-
analys som det har blivit möjligt för SJ AB att försöka få bukt med de faktorer som ställer till 
problem för verksamheten och bland annat ger missnöjda konsumenter. Utan en analys där 
dessa styrkor, svagheter, möjligheter och hot definierats skulle SJ AB inte varit medveten om 
vad problemen var och vilken typ av strategi som skulle behövas för att angripa svårigheterna. 
Diverse åtgärdsprogram har nu framställts för att aktivt kunna motverka dessa negativa 
aspekter av verksamheten (SJ AB årsredovisning, 2001). 
 
När det gäller analysen av de yttre möjligheterna och hoten har ingående analyser också 
utförts, om än inte lika intensivt som med den inre miljön. Den största anledningen till många 
av de problem som SJ AB möter, och som också ligger i den yttre miljön, tycks dock vara att 
inte tillräcklig kraft har lagts till att motarbeta de hinder och problem som funnits i den 
externa analysen. Svårigheter i flertalet externa aspekter såsom marknads-, konkurrens-, och 
ekonomiska faktorer i såväl tekniska, sociala och politiska faktorer har analyserats, men 
mindre, om än något, framgångsrikt arbete har utformats för att bemöta det (Kristensson). 
 

Strategi som position 
SJ AB har till skillnad från affärsverket SJ också mer fokuserat på att vara konkurrenskraftiga. 
I detta avseende passar deras handlingssätt också in under strategi som position, där 
huvudidén är att utveckla och stärka sin konkurrenskraft.  
 
En av anledningarna till den ökade fokuseringen på konkurrensen är att det har blivit betydligt 
hårdare konkurrens på infrastruktur och trafikmarknaden. Avregleringarna (inträdeshinder) 
har varit stora på marknaderna i hela Europa och i takt med detta har företagen blivit mer 
internationaliserade vilket har påverkat konkurrensen (rivalitet). I SJ AB: s fall har denna 
aspekt främst varit negativ, medan den ur kundernas perspektiv har varit positiv. De har fått 
ökad förhandlingsstyrka och därmed också möjlighet att höja kraven på servicen och 
samtidigt sänka priserna.  
 
Från att ha varit ett monopolföretag står SJ AB bara för knappt 40 procent av tågresorna sen 
det blev tillåtet för utländska tågtrafikföretag att etablera sig i Sverige. Konkurrensen har även 
ökat från annat håll, d.v.s. buss, bil, båt och därtill har flygtrafiken ökat generellt (substitut) 
(SJ: s årsredovisning).  
 
Ur denna synvinkeln framstår det som att SJ AB utfört en Porter analys. Denna analys utav de 
fem konkurrenskrafterna har sedan troligen legat till grund då verksamheten valt 
konkurrensstrategi. 
 
SJ har använt sig av vad Porter definierar som kostnadsfördelar. De har under förhandlingar 
dock även bjudit under sina konkurrenter i så hög grad, att de själva inte klarat av att täcka 
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kostnaderna med de låga priserna (ref. Tardell).  Med andra ord blev resultatet ett 
misslyckande och verksamhetens kostnader var för höga i relation till de låga priser 
konsumenterna erbjöds, förhoppningsvis ett övergångsproblem som minskar med ökad 
medvetenhet om marknadens villkor. 
 
Hela bolagiseringen i sig kan fortsättningsvis i viss mån sägas vara ett steg mot att på bättre 
sätt möta konkurrensen. Regeringen nämnde i mars 2001 (2001/02: TU14): 
 

”Målet med bolagiseringen av SJ är att skapa effektiva och lönsamma 

järnvägsföretag som kan konkurrera på samma villkor som övriga intressenter 

på marknaden och som kan garantera kunderna en bra och prisvärd service 

[…]”. 

 

Ytterligare en förändring som skett sen bolagiseringen för att kunna möta konkurrensen är att 
SJ AB lagt större vikt vid att koncentrera sig på kärnverksamheten. All aktivitet som inte hade 
med denna att göra såldes av.  
 
När det kommer till hur SJ AB har positionerat sig på marknaden utifrån Igor Ansoffs 
indelning tycks det vara främst två av sätten som är dominerande. Det första är 
produktutveckling eftersom SJ AB utvecklar nya produkter för sina redan existerande 
marknader. De anskaffar exempelvis bättre utrustade tåg och breddar sin service för kunderna 
med bland annat smartare och enklare sätt att få information och biljetter. Samtidigt satsar de 
på att öka marknadsandelen av sina nuvarande produkter på de nuvarande marknaderna, d.v.s. 
de använder sig av marknadspenetration och i enlighet med den information vi tagit del av 
angående SJ AB bedömer vi att SJ AB: s framtidsvisioner går hand i hand med teorin om 
marknadsutveckling; målet är att gå in på nya marknader (Europa) med sina nuvarande 
produkter och tjänster. Produktutveckling använder SJ AB sig inte av då de är fastlåsta vid det 
som de definierat som sin kärnverksamhet – att frakta med tåg. Det fjärde och sista sättet att 
positionera sig på marknaden, diversifiering, anser vi heller inte att de använder sig av. Då de 
som nämnt är fokuserade på kärnverksamheten tar de inte ut nya produkter för nya 
marknader. 
 

Kritiska framgångsfaktorer (KSF: s) 
Det finns ett flertal olika modeller att använda sig av för att definiera vilka framgångsfaktorer 
ett företag har. Nedan beskrivs hur LOTS används och har använts inom SJ. 
  
När SJ var ett affärsverk var LOTS klart dominerande. På den tiden delade de upp företaget i 
ett otal olika divisioner och arbetade sig sedan ner i organisationen. Just på grund av att de 
bröt ner organisationen i enheter som de fokuserade på istället för att se helheten tappade SJ i 
viss mån omvärldsperspektivet. Affärsverket SJ var dessutom en av de få organisationer som 
valde att gå så långt som att genom LOTS AB själva utbilda egna processledare och alltså inte 
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nöja sig med att ta hjälp av LOTS redan utbildade processledare då och då (Marie Olsson, 
processledare LOTS). 
 
I dagsläget använder sig SJ AB fortfarande av LOTS-processen men inte alls i lika hög 
utsträckning som tidigare.  
 
SJ AB har analyserat vad kunderna vill ha och därefter gjort diverse utvecklingar. Sedan SJ 
blev ett AB har tillgängligheten att köpa biljetter och nå information om SJ förbättrats. Biljett- 
och informationsservice har gjorts lättillgänglig och bekväm, främst genom självbetjäning via 
tjänster såsom biljettbeställning via Internet och talsvar. Därtill har det blivit enklare för 
kunderna att få sina biljetter, bland annat genom att det finns fler ställen att hämta ut de ifrån.    
 
När det gäller analys av konkurrensen har SJ AB gått från att på ett olönsamt sätt betjäna 
konkurrensen till att idag mer acceptera den. Olofsson säger: 
 

”Vad vi gör för att möta den är bland annat att nischa oss, att komma till rätta 

med basfaktorer som till exempel punktlighet, tydliggöra SJ: s varumärke, göra 

oss av med den ibland ganska stora ryggsäcken (administration m.m.) från 

affärsverkstiden”.  
 
Härledes, de svar som SJ AB fått fram på kund- och konkurrensfrågorna tyder på att de 
kritiska framgångsfaktorerna, alltså det som konsumenterna främst efterfrågar och som 
företaget till följd därav bestämt sig för att lägga ner extra mycket resurser på, är att det som 
erbjuds ska vara säkert, pålitligt, miljövänligt, enkelt, bekvämt och personligt (SJ AB 
Informationsfolder). Kristensson menar även att en annan kritisk framgångsfaktor är att de 
erbjuder en komplett produkt/tjänst.  
 
Tilläggas bör dock att det i årsredovisningen från 2001 uttrycks att arbete fortfarande pågår 
med att fastlägga de mest centrala och betydande värdedrivande faktorerna (SJ AB 
årsredovisning, 2001). 
 

5.1.2 Resursbaserat synsätt 

Som nämnts i teoriavsnittet är en av de största skillnaderna mellan det resursbaserade och det 
omvärldsbaserade synsättet att i det omvärldsbaserade skapas strategier utifrån 
omvärldsförhållandena. Detta står då alltså i konstrast till det resursbaserade synsättet där 
strategierna skapas utifrån de resurser och kompetenser företaget har. På den tiden då SJ var 
ett affärsverk följde deras sätt att arbeta inget specifikt av dessa fyra vi tagit upp i den här 
uppsatsen. Den strategi de ägnade sig åt påminde mer om en form av långtidsplanering. Idag, 
som bolag, har synen på strategiarbete förändrats och de ser istället till hur de kan leva i 
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omvärlden. SJ AB: s strategi är således utformad för att påvisa hur de ska agera för att på 
optimalt sätt klara sig i den situation som omvärlden skapar (Olofsson).  
 
Att SJ AB ändrat sitt synsätt är främst ett resultat av att konkurrensen ökat i så hög 
utsträckning. SJ AB skulle ha haft svårt att anpassa sig till de ständiga förändringar och övriga 
produkter och tjänster som erbjuds av konkurrerande företag på marknaden och har därför 
bestämt sig för att fokusera på vad de själva är bra på. I SJ AB: s fall är de avgörande 
resurserna basfaktorer såsom säkerhet, punktlighet, hela och rena tåg och dyl. (Olofsson).  
 
Det var främst vid den interna analysen som genomfördes vid bolagiseringen som man blev 
fullt medveten om omvärldens snabba förändringstakt och att det bästa skulle vara att dela 
upp marknaden i olika kundsegment: pendlare, fritidsresenärer och affärsresenärer. Genom att 
göra detta kan SJ AB använda sina konkurrensfördelar/resurser på ett sätt som tillgodoser 
majoriteten av konsumenternas behov; pendlarna får hög frekvens och punktlighet, 
fritidsresenärerna bra priser och paketresor och affärsresenärerna får komfort, service och 
kortast möjliga restid.  
 
Huruvida ovan nämnda faktorer, som SJ AB själva betraktar som sina klara 
konkurrensfördelar och kritiska resurser verkligen är det eller inte har det rådit många 
diskussioner om. SJ AB: s punktlighet har varit starkt kritiserad på senare år, nyligen i 
programmet Kalla Fakta. Säkerheten kan mycket väl sägas vara hög, med tanke på det låga 
antalet tågolyckor. Snabbheten blir också en relativ faktor där mycket är beroende på avstånd. 
 

VRIO 
En blick på Barney’s VRIO-modell ger svar på frågan om SJ AB: s kompetenser verkligen är 
nyckelresurser för företaget. Med säkerhet, snabbhet, punktlighet och bekvämhet som 
utgångsläge och de resurser som företaget anser som kritiska, utvärderas dessa utifrån VRIO-
modellen: 
 

• Value: Den enda av de fyra faktorerna som höjer företagets inre och/eller yttre 
effektivitet är snabbhet som påverkar båda delarna.  

• Rareness: Som tidigare nämnt är säkerhet liksom punktlighet något som även 
andra transportbolag också innehar, främst flygföretag. SJ AB har dock haft 
åtskilliga problem med punktligheten. År 2002 var exempelvis tre av tio X2000 
tåg försenat (Kalla Fakta 2002). Gällande bekvämlighet har de å andra sidan ett 
visst försprång med tanke på att tåg tenderar att vara rymligare och bekvämare än 
både buss och flyg. Snabbheten är dock som sagt beroende på vilka sträckor det 
gäller med i allmänhet är tågresor förhållandevis snabba med tanke på att 
resenären slipper ta sig till och från flygplatser utan oftast kommer direkt till den 
önskade destinationen.  
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• Imitability: För företag som redan befinner sig i branschen är det inte särskilt 
svårt att imitera SJ AB: s koncept. För företag som försöker slå sig in i industrin 
kan det vara kostsamt och svårt att uppnå alla dessa resurser, men ett måste för att 
kunna konkurrera. Däremot har många av de existerande transportföretagen redan 
dessa komponenter som delar i sin strategi och härledes behöver de inte imitera. 

• Organization: SJ AB tycks idag brista i sin struktur för att på bästa sätt 
utnyttja/använda sina resurser. Punktligheten brister exempelvis – ett resultat av en 
icke välstrukturerad organisation och utnyttjande av resurser.  

 
Ovanstående är faktorer vi tror kan ha uppkommit i en VRIO-analys och med detta som 
utgångspunkt kan det sägas att SJ AB har få eller inga långsiktiga konkurrensfördelar. 
Konkurrerande företag kan med relativ lätthet skaffa sig samma resurser och uppnå samma 
strategiska resultat, d.v.s. substituerbarheten är hög. På Bikupans hemsida (ref. Bikupan) står 
att läsa att majoriteten av resenärer fortfarande använder bilen som vanligast transportmedel. 
När det gäller kollektivtrafik under 50 mil använder dock flest resenärer tåg för att ta sig fram. 
SJ AB menar att det fortfarande finns en stor marknadsandel att tillvarata och att det som 
krävs är ett ordentligt genomslag. Om SJ AB ska lyckas med detta innan konkurrenterna 
hinner före anser vi dock att det behövs bättre utformade strategier med bland annat tydligare 
marknadsföring och bättre anpassade erbjudanden.  
 

Affärsidésynsättet 
SJ AB: s yttre affärsidé beskrivs av de själva enligt följande:  
 

• SJ utvecklar, producerar och säljer resor i egen regi och i allians med olika partners.  

• SJ: s kunder är de som reser i tjänsten, på sin fritid, till och från arbete eller skola. 

• SJ erbjuder effektiva logistik- och transportlösningar åt företagen så att de kan öka sin 
konkurrenskraft. 

 
Man har också definierat järnvägstrafiken som kärnaffären, med Sverige, Norge, Danmark 
och Finland som huvudmarknad (SJ AB årsredovisning, 2000/2001).  
Man menar att det står ett likhetstecken mellan SJ och snabba bekväma tåg, bäst miljöval, 
säker och pålitlig resa, en användbar restid och en enkel helhetslösning. Själva sammanfattar 
de den yttre affärsidén i följande slogan: 

 

”SJ är sättet att resa där det personliga utrymmet ger dig tid att göra vad du 

vill!” 

  SJ AB Informationsfolder 
 
Knutet till den yttre affärsidén är den inre affärsidén: 

• SJ ska genom ett personligt bemötande, hög komfort och möjlighet till valfri aktivitet 
få kunder att uppleva att SJ är det smartaste sättet att resa på.  
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Framtidsmålet och visionen är att satsa på den europeiska marknaden (SJ: s årsredovisning, 
2000) och avsikten är att göra SJ till ”ett modernt reseföretag som i alla avseenden agerar 

affärsmässigt och kommersiellt” (SJ AB årsredovisning, 2001). Enligt den information vi fått 
ta del av uppfattar vi det som att SJ AB idag efter sitt genomgående strategiarbete därmed har 
en förhållandevis låg yttre effektivitet med tanke på deras svårigheter på marknaden. De tycks 
helt enkelt inte göra fullkomligt rätt saker för att vara lönsamma. Däremot anser vi att den inre 
effektiviteten har blivit högre sedan bolagiseringen då affärsverket SJ upphörde. SJ AB verkar 
i högre utsträckning göra sakerna rätt och ha en bättre plan för att göra så åtminstone även de 
kommande fyra åren. 
 

De fyra pelarna i affärsidésynsättet 
SJ har i sina affärsidédefinitioner, fokuserat sig på de tre centrala greppen inom 
affärsidésynsättet, d.v.s. marknad, produkt och resurs, men som nämndes i teoriavsnittet krävs 
det dock mer än en bra affärsidé för att effektivt särskilja sig på marknaden. Det krävs att 
strategi, struktur, personalidé och styrsystem alla strävar åt samma håll. Detta är en punkt som 
affärsverket SJ misslyckades med enligt Kristensson. Han menar att SJ på den tiden var 
vildvuxet och att man genom den interna analysen fått fram resultat som visade på att det 
fanns många krafter i företaget som drog åt olika håll. Det rådde en osäkerhet inom flera 
områden, bl.a. vilka kundsegment man skulle in på, vilken roll SJ skulle ta och hur 
verksamheten skulle anpassa sig till omvärlden och dess förändringar.   
 
Idag råder dock inte samma problem, tvärtom är detta ett område SJ AB lyckats 
förhållandevis väl inom. Strategiarbetet krävde en drastisk förändring i och med 
bolagiseringen eftersom den fick betydande följder för verksamheten. Därför valde man att 
koncentrera det strategiska arbetet till att uppnå tre olika mål. Det första målet blev att förstå 
sig på och på bästa sätt implementera bolagiseringsprocessen. I andra hand skulle man 
använda denna plattform för att skapa en positiv tillväxt, bland annat genom att investera i 
nya fordon. Det sista målet sattes som att formulera och aktivt arbeta för en långsiktig 
målmedvetenhet (SJ AB årsredovisning, 2001).  
 

Strukturen i SJ AB är främst koncentrerad till moderbolaget SJ AB och sju helägda 
dotterbolag. Därtill kommer 50 procents ägande i företaget Linx AB och stort aktieinnehav i 
ett mindre antal företag.  
 
Gällande styrningen har varje division eget resultatansvar och i hela organisationen används 
Cash Value Added modellen där framtidsförväntningar om marginal, tillväxt, kapitalbindning 
och risk är centrala begrepp vid sidan om kassaflöde och dess tillväxt (SJ AB årsredovisning, 
2001). En annan modell som använts inom SJ AB är PROPS-modellen som är ett 
styrinstrument som koncentrerar sig på affärsverksamheten inom organisationen och hjälper 
till att göra den starkare. PROPS hjälper till att förtydliga rollerna i strategiarbetet, ger 
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gruppen en gemensam terminologi, kräver att även ledningen deltar aktivt och den ger ett 
slutgiltigt bra underlag för välgrundade affärsbeslut (ref. Semcon). 
 
Inom SJ AB har man insett vikten av personalens goda insatser och har till och med uttryckt 
de som ovärderliga för företagets effektivitet, kvalitet och service. Det satsas därför mycket 
kapital och tid för att förbättra och öka medarbetarnas kompetens, motivation och 
engagemang (SJ AB årsredovisning, 2001). 
 
Arbetet inom de fyra områdena visar att de alla strävar åt samma håll och på ett affirmativt 
och önskvärt sätt underbygger affärsidén. Inom strategifunktionen arbetar man för att möta 
marknadens krav och efterfrågan genom att investera i nya fordon. Strukturen bidrar positivt 
till affärsidén genom att den mesta verksamheten ägnas åt moderbolaget och målet med den 
övriga verksamheten är att stödja och stärka verksamheten i kärnverksamheten för företaget. 
Styrmodellen är främst vald eftersom den gör det enklare att följa utvecklingen av de 
värdeskapande faktorerna och på grund av den stora satsningen på personalen når man målet i 
affärsidén med personligt bemötande, hög komfort och bra service. 
 
Den väsentligaste anledningen till varför SJ AB har förändrat strategiarbetet i så hög grad i 
jämförelse med affärsverket SJ är främst för att de tidigare inte behövde ha strategier för att 
klara konkurrensen. Idag är detta en av deras viktigaste uppgift och kräver därmed att 
strategin är väl utarbetad och formad för att passa omvärldens krav. Exempelvis var intresset 
för en VRIO-analys i affärsverket SJ väldigt lågt eftersom dessa faktorer inte behövde 
analyseras då kunderna inte kunde välja ett annat tågföretag. Den största förändringen i 
strategiarbetet idag ligger alltså i att fler modeller har använts och bättre analyser har gjorts 
eftersom den externa miljön ställt sådana krav efter bolagiseringen.  
 

5.2 SJ AB analyserat ur ett Skeendebaserat synsätt 

5.2.1 Struktur 

Strukturen på strategigruppen är väldigt viktig ur ett skeendebaserat synsätt. När SJ var ett 
affärsverk arbetade de med strategier genom att den dåvarande styrelsen ägde ansvaret för hur 
strategierna skulle bedrivas. Styrelsen var den enhet som tillsatte och avgjorde konstruktionen 
av strategigruppen och bestämde även när strategierna skulle genomföras. Strategier inom SJ 
var något som arbetades fram när det ansågs nödvändigt. Påpekanden från Kristenson antyder 
att strategier inte skapades ofta nog. 1988, då uppdelningen med Banverket genomfördes, 
utförde SJ en stor affärsplan för hur de då skulle verka i framtiden. Generaldirektören som var 
chef i styrelsen bestämde åt vilken riktning strategierna skulle peka åt. Utöver dessa direktiv 
var styrelsen inte involverad i olika strategiarbeten, utan överlämnade ansvaret till 
ledningsgruppen och de som skulle skapa strategier.  
 



Fallstudie av SJ AB 

__________________________________________________________________________ 
  

__________________________________________________________________________ 
 52 

Under tiden som SJ verkade som ett affärsverk bedrevs strategiarbete som en stabsfunktion 
”stab strategisk utveckling” och i de flesta av SJ: s organisationer fanns det någon form av 
avdelning som höll på med ett kontinuerligt strategiarbete. Ofta var det folk ur 
ledningsgruppen som fanns med vid strategiarbetet. Strategiarbetet leddes av en ledare som 
fick det yttersta ansvaret. Enligt Olofsson tar strategiarbetet sin form: 

 
”När företaget behöver göra en större strategiöversyn eller behöver ändra 

inriktning så drivs istället strategiarbetet ofta som ett projekt.” 

 

Att jobba i projekt pekar på att arbetet sker på ett ad hocrativt sätt. Projekten hade varierande 
storlek där de ibland även hade konsulter till sin hjälp.  
 
Vid bolagiseringen av SJ AB ändrades organisationsformen drastiskt och styrelsen fick en 
mer betydande och bestämmande roll än den tidigare haft. Styrelsen fick nu, p.g.a. att SJ AB 
skulle agera som ett bolag, ett ökande vinstintresse och blev därigenom tvungna att ha bättre 
kontroll över sina strategier.  
 
SJ AB har precis genomfört ett stort strategiarbete som nu ska ligga till grund för de närmaste 
fem åren. Resultatet av strategiarbetet har präglats av att SJ AB befinner sig i en svår 
finansiell situation. På grund av detta har strategiarbetet satts i fokus och blivit en viktig och 
avgörande angelägenhet för framtiden. Därför har styrelsen nu efter bolagiseringen gått in och 
visat sig mer delaktiga och satt upp riktlinjer angående vilket håll som strategierna ska gälla. 
Detta kan vara ett tecken på att SJ AB rör sig mer mot det rationella synsättet. Samtidigt som 
det visar på att SJ innan bolagiseringen inte hade några medvetna riktlinjer gällande deras 
strategiarbeten. 
 
Ledningsgruppen har verkat som en styrgrupp för strategiarbetet. Kristenson, som var 
projektledare för det nyligaste strategiarbetet, påpekade att arbetet bedrevs med en blandning 
av konsulter och internt folk på SJ AB. Många av de inifrån organisationen kom direkt från 
ledningsgruppen. Arbetet bedrevs i projektform, där de inblandande sedan blev uppdelade 
efter sin uppgift. Exempelvis hade konsultgruppen Cepro ansvar för att tillstå med modeller 
och tekniker. Anställda på SJ AB hade till uppgift att tillämpa dessa modeller på företaget. 
Antalet i strategigruppen varierar väldigt mycket beroende på vilken fas strategiarbetet är i. 
Dessa företeelser visar på att SJ AB försöker att uppnå en bra blandning i sin sammansättning 
för att uppnå ett bättre resultat, genom att låta de inblandade göra de aktiviteter som de är bäst 
på. I vilken mån de klarar av att vara innovativa i sina projekt är ovisst men sättet de byggs 
upp på verkar vara ett försök till att stimulera till att vara innovativa.  
 
Det finns inte någon uttalad kontinuerlig strategigrupp på SJ AB utan den skapas i samband 
att det uppstår ett behov av en strategi. Detta pekar på ett ad hocrativt sätt att jobba och att 
uppgiftens natur bestämmer sammansättningen på gruppen. Att styrelsen har ökat sitt 
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inflytande efter bolagiseringen kan ses som att SJ AB kommer ifrån det skeendebaserade 
sättet, i vilket man vill vara öppen för förändringar under arbetets gång. Risken kan tänkas 
vara att när styrelsen sätter ut riktlinjer för arbetet så kan det senare i processen vara svårt att 
ändra dem om man strikt följer den rationella ansatsen. 
 
Företeelsen att SJ AB fortfarande styrs byråkratiskt påverkar det ad hocratiska sättet att 
arbeta. Det ad hocratiska arbetet kan vara både dynamiskt och komplext vilket passar bra ihop 
med det skeendebaserade synsättet som kräver ett mindre byråkratiskt tänkande. I många fall 
är statligt ägda företag byråkratiska, vilket ibland kan bidra till en mer komplicerad 
beslutsprocess. Dessutom ligger politiska beslut bakom större förändringsarbeten när det 
gäller strategier. Politikerna kan till exempel bestämma sig för att konkurrensutsätta 
järnvägstrafiken och då tvingas SJ att ändra sin strategi. Detta innebär också att det är svårt att 
hålla strategiarbetet igång efter sitt eget tycke och smak om regeringen ska komma med 
speciella direktiv som måste följas. Denna kontroll har nu under SJ AB: s tid minskat och mer 
lämnat över sådant ansvar till den egna styrelsen. 
 

5.2.2 Arbetsgång 

Mintzberg säger att strategier inte ska tillverkas på maskinellt sätt utan att arbetet ska ske 
spontant. Situationer som skapar strategier ska skapas. Strategier är ett levande fenomen och 
strategiprocessen borde därför ske genom lärande. Strategier i SJ bedrevs förr i samband med 
när en stor förändring skedde i organisationen. På den tiden tillsattes en strategigrupp som 
skulle åstadkomma en ”plan” för framtiden och därmed anpassa sig till den nya situation som 
förändringen lett till. Detta tillvägagångssätt känns maskinellt, delvis därför att strategierna 
enbart skapades när de behövdes. Vi anser att en annan aspekt är att strategier bör ske 
fortlöpande och är något som alltid bör utvecklas inom ett företag.  

 
Sannolikheten är stor att strategiarbeten kommer få en mer central roll i SJ AB nu då företaget 
måste bli mer konkurrenskraftigt och möta de lönsamhetskrav som ägaren staten ställer på 
dem, vad vi har hört har även pekat på detta. 

                                                                                                                          
5.2.3 Ändra inriktning 

Det skeendebaserade synsättet sätter ”ändra inriktning under strategiarbetet” som första 
prioritet. Detta gäller i de sammanhang då strategiarbetet ska vara öppet för förändringar och 
nya uppkomna strategier. Detta betyder att de måste kunna omformuleras och följdaktningen 
ändra inriktning på strategierna under processens gång när strategier skapas. SJ arbetade innan 
bolagiseringen som att de hade en ”vald väg” att gå men att denna skulle vara öppen för nya 
funderingar. Här skulle omformuleringar av strategin vara möjliga. Att de var en byråkratisk 
organisation och att varje stort beslut därmed var tvunget att gå via styrelsen har troligtvis 
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inverkat negativt på denna uppmuntran till spontanitet. På det här sättet hämmades nya 
funderingar av de inblandade.  

 
Den byråkratiska känslan har minskat nu när SJ AB blivit ett bolag, och den byråkratiska 
tonvikten på organisationsformen har minskat. I och med det tas beslut lättare och 
förändringar sker smidigare inom organisationen.  
 
Strategiarbetet som den 4 december 2002 blev valt för de följande fem åren har stor betydelse 
för SJ ABs framtida framgång. Enligt våra kontakter på SJ AB känns det som att SJ nu har 
mer regler att följa och att det finns mer kontroll över dem. Detta motsäger till viss del att SJ 
AB skulle ha blivit mindre byråkratiskt men samtidigt så visar det på ett större intresse för att 
skapa strategier. SJ AB har blivit detta genom att de nu är aktiva beslutsfattare och jobbar 
främst för att få strategierna bra och hållbara. Därför påstår vi att det är lättare att få igenom 
förändringar i strategiarbeten nu än det var innan, då styrelsen och ledningen är mer 
intresserade av att skapa strategier som fungerar, även långsiktigt. Kristenson påpekade 
tydligt att när SJ AB arbetar efter denna strategi så kommer det finnas stora möjligheter till 
förändring under de kommande åren. Detta blir av stor vikt då det sker stora förändringar på 
den marknad som de befinner sig i och då framtiden är svår att förutsäga.  
 
Strategiarbete tar inte slut i och med att en affärsplan skapas utan ska ske kontinuerligt även 
efter att styrelsen har klubbat igenom beslutet. Detta har SJ AB tagit till sig och har visat en 
stor förändring mot vad de verkade för när de var ett affärsverk, genom att ha en vilja att vara 
öppet mot förändringar. 
 

5.3 SJ AB analyserat ur ett Kaosbaserat synsätt 
 
Ett företag som följer det kaosbaserade synsättets riktlinjer kännetecknas av att företaget 
befinner sig i oordning mellan kaos och ordning. En balans mellan dessa två är essentiell och 
ömtålig och det krävs en ständig vilja till förändring inom företaget för att lyckas. Kaosteorin 
sägs vara livet för entreprenörerna. SJ AB skiljer sig mycket från att verka som en entreprenör 
men ändå finns andan av att vilja förändra sig och bolagiseringen har tvingat dem till att tänka 
mer entreprenöriskt än vad de behövde innan.  
 

5.3.1 Arbetsgång 

SJ AB har nu utvecklat en medvetenhet om att befinna sig i förändring. De förstår att detta är 
nödvändigt för att stå emot konkurrenter, för att ha möjligheten att anpassa sig till sin 
omgivning och för att förändras i takt med den. SJ AB har inte längre monopol på tågtrafiken 
utan är tvingade till att konkurrera om affärer och avtal som innan har varit en självklarhet för 
dem. Olofsson säger att SJ AB i hög grad prioriterar förändring och fortsätter med att säga: 
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”Eftersom hela järnvägsbranschen saknar pengar så söker man hela tiden efter 

strategier som kan ge bättre avkastning.” 

 
Kaosteorin kräver en ledare som kan leda sin grupp på rätt väg genom att vara en bra förebild. 
Ledaren ska ha lärt sig att ta faktumet som handlar om förändring i beaktning. Ledaren måste 
hitta balansen mellan kaos och ordning för att kunna klara av att kommunicera ut budskapet 
till de anställda. Kristenson blev projektledare för SJ AB: s avgörande strategiarbete för att 
han var ledig och satt i styrelsen. Den urvalsprocessen känns inte synnerligen genomtänkt för 
att få en ledare av den ovan beskriva karaktären på en ledare för kaosteorin, samma 
urvalsprocess genomfördes även innan bolagiseringen.  
 

5.3.2 Regler 

SJ AB är, som nämnts, en förhållandevis byråkratisk organisation. Inom organisationer av 
detta slag finns en mängd regler och normer för företaget att förhålla sig till. Förutom de 
vanliga regler och normer som finns i de flesta företag, tillkommer för SJ AB även de 
politiska. Enligt Kristenson har regeltrycket minskat något efter bolagiseringen. Samtidigt har 
reglerna för att fungera som ett aktiebolag tillkommit. Kristenson säger att SJ AB nu har 
samma fördelar som sina konkurrenter och organisationen har fått en klarhet i sin kultur vilket 
gör att de kan agera snabbare. Kaosteorin säger att regler motarbetar detta synsätt vilket bidrar 
till att SJ AB och som SJ var innan bolagiseringen inte har mycket gemensamt med detta 
synsätt när det gäller regler.  
 

5.3.3 Lärande organisation 

För att klara av att verka som ett företag inriktat mot att ha ett kaosbaserat synsätt krävs det att 
företaget har förmågan att vara lärande. Ett lärande tillstånd uppstår genom att företaget lär 
sig av sina handlingar, positiva som negativa, och därtill tar erfarenheterna till sig. Olofsson 
påpekar att SJ AB inte är speciellt lärande, de har inte utvecklat sin förmåga att leva i 
förändring och tar inte till sig utav gamla misstag som har begåtts. Han fortsätter med att 
poängtera att de i dagsläget dock försöker ta tillvara på sina positiva erfarenheter och att lära 
sig av dem. Företag brukar i allmänhet vara bättre på att ta tillvara de dåliga erfarenheterna 
och uppmuntra personalen till att förändra det som kan bli bättre. De positiva erfarenheterna 
tar man ofta bara till sig och är stolt över sin prestation men kanske inte alltid drar nytta av till 
fullo. 
 
SJ som det verkade före bolagiseringen har inte mycket gemensamt med det kaosbaserade 
synsättet. Detta till exempel genom att SJ var väldigt byråkratiskt styrt med många regler. 
Samma gäller för hur SJ AB verkar. Trots att organisationen öppnat upp något efter 
bolagiseringen så är SJ AB fortfarande byråkratiskt. En förändring mot en mer öppen 
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organisation sker inte över en natt och förmodligen har inte SJ AB någon överensstämmelse 
med det kaosbaserade synsättet utöver att det faktiskt jobbar mot att verka i förändring. Detta 
har SJ AB de senare åren nu uppmärksammat.  Den största anledningen till detta är de nu har 
ändrade förutsättningar gentemot sin marknad. Olofsson säger: ”Det viktigaste vi gör, är att 

acceptera konkurrens”, vilket belyser denna medvetenhet. 
 

5.4 SJ AB analyserat utifrån Normanns synsätt 
 
Anledningen till att vi valt att ta upp Normann är för att hans teorier ger ett annat synsätt mot 
de övriga ansatserna vi tagit upp. Normann har ingen utvecklingsteori i egentlig mening, utan 
menar istället att det viktigaste är att varje företag anpassar sin strategi till sina förutsättningar 
så att de på bästa sätt blir värdeskapande för kunden. Därför blir det svårt att applicera 
Normanns perspektiv på hur SJ genomfört sitt strategiarbete. Vi har därför valt att inrikta 
analysen på att se huruvida bolagiseringen på något sett förändrat SJ: s strategiska paradigm, 
såsom beskrivet av Normann. 
 

5.4.1 Kundbasanalys 

Normanns s.k. kundbasanalys innebär, som nämndes i teoridelen, en analys av vilka kunder 
företaget har, vilka kunder företaget vill ha, vad kunderna efterfrågar samt hur mycket vinst 
varje kund genererar. SJ har efter bolagiseringen antagit en betydligt mer kundbasinspirerad 
approach. De har analyserat vilka kunder företaget bygger sin verksamhet kring och har sedan 
delat in dessa i tre segment, eller så kallade kluster med Normanns ord. Segmenten är 
affärsresenärer, fritidsresenärer och pendlare och dessa behandlas som tre skilda grupper. 
Detta innebär att man har specifika strategier och olika ”slagfält” för att nå respektive 
segment. 
  
Kostnadsanalyser dag-för-dag och tåg-för-tåg gör att SJ ser när respektive segment åker, hur 
mycket det inbringar och var fler rutter bör läggas. Genom detta kan man bättre än tidigare 
anpassa beläggning och rutter för att tillgodose kundernas behov. Däremot är SJ sämre på att 
skapa den lojalitetskänsla som Normann återkommer till och betonar. Varumärket SJ är 
tilltufsat och inte ens ansvariga chefer verkar stolta över det f.d. affärsverkets anor. Kundkort 
och andra relationsskapare används i väldigt liten utsträckning, ett guld respektive silver- kort 
finns att köpa för de kunder som reser väldigt mycket. 
 

5.4.2 Täthet 

Även tätheten har förändrats efter bolagiseringen. Tydligast är detta inom de två områdena 
”ombuntbarhet” och ”avbuntning”.  
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Ombuntbarheten har ökat efter att SJ bolagiserades. Genom att holdingbolag tog över ägandet 
av vissa delar av verksamheten fick SJ ett ökat fokus på den värdeskapande processen. ”Hela 
resan” prioriteras och att skapa värde för kunden, medan bisysslorna som ett rent tåg och 
färskt kaffe är utlagda på bolag som gör just detta.  
 

”I takt med bolagiseringen har SJ jobbat allt mer med samarbetspartners, för 

att öka kundvärdet.”  

Olofsson 

 

Olika värdekonstellationer av denna typ ger bättre effektivitet och är en direkt följd av 
bolagiseringen. 
 

”När SJ själv ägde färjor, bussar, catering, hotell o.s.v. behövde man inte 

samarbeta med någon.”   
Olofsson 

 
SJ är nu inte längre ägare av ovanstående, men har för att kompensera detta utvidgat sitt 
samarbete med andra aktörer. Öresundsbroförbindelsen och den nya Arlandabanan är exempel 
på samarbetspartner där SJ AB nu även erbjuder paket där tågresan kombineras med flyg och 
omvänt. 
 
I fallet med avbuntning har SJ: s kunder numera möjligheten att själv boka, betala och hämta 
ut sina biljetter helt utan personalkontakt. Detta underlättar processen och frigör tid för 
personalen. Kunden får en direkt konkret belöning då priserna på resor som bokas själv är 
något lägre än om de går genom SJ: s personal. 

 

5.4.3 Prime Mover 

Bland Prime Movers har Normann, som nämnt i teoridelen, identifierat ett antal kännetecken. 
Även om SJ inte klassas som Prime Mover är det ändå intressant att se huruvida de rör sig i en 
positiv riktning och om detta är en förändring att tacka bolagiseringen för.  
 

Outzooming  
Normann varnar för att ett företag låser fast sig i sin syn på vad de är. Detta är en fara för SJ, 
som starkt förknippar sig själv med tåg. Detta hindrar dem från att se utanför ramarna och 
kunna skapa värden för kunden genom områden som nu inte täcks in. Till viss del kan detta 
bero på det statliga ägandet. 

”Staten talar om för SJ att kärnområdet för bolaget är tåg. En privat ägare 

kanske skulle tycka det var ok att tjäna pengar på annat som skapar värde för 

kunden, men som inte är specifik tågtrafik”  

Olofsson 
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Verkningsgrad och effektivitet  
På denna punkt har SJ AB gjort tydliga framsteg sedan bolagiseringen. Såväl den interna, som 
den externa verkningsgraden har ökat. Genom att SJ AB tvingats agera på mer 
marknadsmässiga villkor, med konkurrens från såväl flyg som bussar, så har en mer 
konkurrenskraftig produkt varit ett måste. Den interna verkningsgraden ökar bland annat 
genom åtgärder som att låta självbetjäning ersätta anställda. Den externa verkningsgraden å 
andra sidan ökar genom att SJ AB fokuserat på värdeskapande processer snarare än 
samhällsnytta. 
 

Befria och underlätta  
SJ: s kunder gör idag mer än de gjorde innan bolagiseringen, framförallt i 
biljettbeställningsprocessen. Detta ger en lägre kostnad, eftersom mellanhänderna kan 
skippas. Denna vinst går i stort sätt direkt tillbaka till kunden genom att de som bokar via 
Internet får ett billigare biljettpris. 
 
Det verkar som att SJ har flyttat fram sina positioner, men att det tredje strategiska paradigmet 
är långt borta. Dock verkar det som att medvetenheten kring detta höjts och funderingarna går 
i banor kring kundvärde. Nuvarande SJ-chefen har visioner om såväl ökat utnyttjande av 
teknik som direkta värdeskapande aktiviteter. Några av sakerna som nämns är att se film och 
spela spel på dataskärm placerad i stolsryggen, olika former av paketresor, pubvagn med 
livemusik samt ”happenings” i form av exempelvis högläsning och boksignering av en aktuell 
författare (Kupé Dec 02 / Jan 03). 
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6. Slutdiskussion 
 
 

I detta slutliga kapitel sammanfattar vi vad vi har kommit fram till genom våra 

undersökningar. Våra studier av praktik och teori leder även till ett par djupare och mer 

generellt applicerbara slutsatser angående bolagiseringsprocessen.  

6.1 Före bolagiseringen av SJ 
 
När SJ var ett affärsverk bedrevs inte strategiarbete i hög utsträckning. Främsta anledningen 
till att de tidigare inte var i särskilt stort behov av strategier var främst eftersom SJ var ensam 
aktör på marknaden och kunderna kunde inte välja ett annat tågföretag. Strategiarbete har 
dock alltid bedrivits inom verksamheten. Den största skillnaden ligger i att SJ förut inte 
arbetade direkt mot de synsätt som vi har tagit upp i uppsatsen. Därför anser vi att SJ inte kan 
sägas stödja sig fullständigt på ett av våra tre synsätt (Normann behandlas i stycke 6.3), utan 
att en gråzon uppstår. Den gråa zonen reflekterar bristande engagemang hos styrelsen att 
aktivt arbeta med strategiarbete. Enligt dem själva var detta inte nödvändigt i den situation 
som SJ befann sig i då de var ett affärsverk. Som nämnt i analysdelen anser vi att SJ: s sätt att 
arbeta med strategier innan bolagiseringen inte följde ett av de fyra synsätt vi tar upp i den här 
studien. Istället använde de sig av extensiv långtidsplanering. Det finns förvisso inslag av de 
fyra synsätten, vilka vi går igenom nedan.  
 

Rationellt 
Det som tyder på en rationell ansats inom strategiarbetet i det traditionella SJ var att verket 
var byråkratiskt i det avseendet att organisationen var spetsigt uppbyggd med många led. 
Fortsättningsvis förespråkar det rationella synsättet, som nämnt, planering och en tydligt 
upplagd plan för framtiden. 
 
I dessa avseenden passar därmed det rationella synsättet in på hur SJ som affärsverk 
genomförde strategiarbete eftersom de i högsta grad ägnade sig åt långtidsplanering. 
 
Skeende 
De faktorer som pekar på att SJ som affärsverk följde det skeendebaserade synsättet är att de 
arbetade i projektform både före och efter bolagiseringen. Projekten skapades när strategier 
behövdes inom SJ. Vad som talar mot det skeendebaserade är dels att SJ tidigare i högsta grad 
var styrt av politiska beslut. Dessa beslut kunde sätta stopp för innovativhet bland de 
anställda, eftersom politikerna på eget bevåg beslutade, utan att rådfråga med SJ. Det 
skeendebaserade synsättet vill ha situationer som skapar strategier, vilket är tveksamt om SJ 
hade. Strategiarbetet förr var inte i prioriterat i hög utsträckning. De hade inga uttalade 
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lönsamhetskrav och därtill monopol på verksamheten, så det fanns inga konkurrenter. SJ var 
inte i någon hög grad öppet för förändring eftersom alla stora beslut skulle gå via styrelsen 
och ledningen. På denna nivå i organisationen var man då inte speciellt insatt i strategiarbetet 
och besluten inte fick hög prioritet. Strategiarbetet i affärsverket SJ verkade mest för att 
enbart skapa en strategi. Hur den skapades var av mindre intresse. 
 

Kaos 
SJ som det verkade före bolagiseringen hade inte mycket gemensamt med det kaosbaserade 
synsättet. SJ var en byråkratisk organisation med en lång beslutskedja.  

 
Normanns strategiska paradigm 
Att SJ innan bolagiseringen bedrev enligt strategin samstämmig med Normanns första 
strategiska paradigm torde vara relativt uppenbart. För detta s.k. ”industriparadigmet” står 
produktion i fokus och kunderna ses mer som något som får anpassa sig efter produkten än 
tvärtom.SJ hade sin makt i privilegiet av en monopliserad rätt till järnvägsnätet. Något 
extensivt arbete för att analysera önskade kunder gjordes inte, på samma sätt som att det inte 
fanns samarbete med vare sig kunder eller leverantörer. SJ hade helt enkelt inget behov av att 
bedriva någon slags kundfokusering då det inte förelåg någon konkurrens om dessa. 

 

6.2 Efter bolagiseringen av SJ 
      
SJ AB har nu efter bolagiseringen skapat en större medvetenhet kring sina strategier och dess 
utförande. Det har blivit av större vikt att genomföra analyser och arbeta för att bli mer 
konkurrenskraftiga. Gråzonen har enligt oss därmed försvunnit och de arbetar nu mer 
koncentrerat med sina strategier. Fortfarande kan det sägas att SJ AB har en grund i det 
rationella synsättet men att det numera har fått in mer av de skeendebaserade synsättens 
grundläggande idéer i strategiarbetet.   
 

Rationell 
Den största förändringen i strategiarbetet idag från affärsverkstiden ligger i att fler modeller 
har använts och bättre analyser har genomförts eftersom den externa miljön ställt sådana krav 
efter bolagiseringen. Sedan bolagiseringen har SJ AB främst fokuserat på att vara mer 
konkurrenskraftiga. Bolaget har i det här läget också gått mot den ena av de två inriktningarna 
inom den rationella ansatsen – den omvärldsbaserade, d.v.s. de försöker som Olofsson säger: 
”leva i omvärlden istället för att påverka den”.   
 
En annan faktor som visar att de blivit mer inriktade mot det rationella synsättet är att 
affärsidésynsättet fått en mer central roll. De har klart uttryckt vad deras kärnverksamhet är 
och koncentrerat högre på denna än på andrahandsverksamhet. I och med detta har 
effektiviteten i hela bolaget ökat.  
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SJ AB genomför i dagsläget tydligare strategiarbeten och arbetar i relativt hög utsträckning 
enligt modellen för det rationella strategiska synsättet där de följer de tre grundläggande 
stegen:  
 

• Analys: SJ AB har analyserat den interna och externa miljön  

• Val: Bolaget har fastställt en verksamhetsidé, klargjort visionen och satt upp 
strategiska mål. 

• Implementation: SJ AB har lagt ner ansenligt mer tid och resurser på att designa 
organisationen och de lämpliga styrsystemen. 

 
 

Skeende 
De faktorer som pekar på att SJ AB arbetar mot ett skeendebaserat synsätt i dagsläget är att de 
jobbar i projektform när de skapar strategier. Strategier skapas när de behövs och då skapas 
det ett projekt. Styrelsens intresse för strategiarbete har nu ökat och har därför infört mer 
kontroll över hur de ska utövas. Samtidigt visar det på en ökad medvetenhet, till exempel med 
riktlinjer som skulle kunna peka på det rationella. De försöker att optimera projektgrupperna 
efter dess uppgift, vilket går hand i hand med det skeendebaserade. Detta är ett försök att vara 
innovativa och skapa en miljö där de anställda uppmuntras att bidra med åsikter och förslag.  
 
Strategiarbetet förr var inte speciellt prioriterat men har nu efter bolagiseringen blivit det. En 
anledning kan vara att de nu har fått lönsamhetskrav på sig. Konkurrenstrycket har ökat från 
alla håll. SJ AB säger sig nu vara öppna för förändring både under strategiarbetet men även 
efter det är färdigt, då de lever efter den valda strategin. De har nu en önskan om att skapa 
strategier som är konkurrenskraftiga och som kan anpassas till sin omgivning. 
 

Kaos 
SJ AB som det verkar nu efter bolagiseringen har heller inte mycket gemensamt med det 
kaosbaserade synsättet. SJ AB är fortfarande en byråkratisk organisation, trots att 
organisationen öppnat upp något nu efter bolagiseringen. Skillnaden är att byråkratin 
fortfarande existerar men organisationen har krympt väsentligt till att vara ett bolag istället för 
en hel koncern. Detta har bidragit till att beslutsprocesserna kortats ner. Därför har de inte 
mycket gemensamt med de entreprenörer som verkar i kaosteorin. En bolagiseringsprocess 
sker inte över en natt och förmodligen har SJ AB inte någon överensstämmelse med det 
kaosbaserade synsättet utöver att det faktiskt jobbar mot att verka i förändring. Detta har SJ 
AB de senaste åren nu uppmärksammat. Den största anledningen till detta är att de nu har 
ändrade förutsättningar gentemot sin marknad. Olofsson säger: ”Det viktigaste vi gör är att 

acceptera konkurrens”, vilket belyser denna medvetenhet. De tycks ha en lång väg kvar innan 
de kommer att verka i förändring och bli en lärande organisation. Ett tecken på detta är att de 
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inte fullständigt har tagit till sig av sina negativa erfarenheter. Detta är även enligt de själva är 
något de behöver bli bättre på. 
 

Normanns strategiska paradigm 
SJ har i och med bolagiseringen tvingats bli allt mer marknadsinriktade. I takt med detta kan 
man även se ett ökat fokus på kunden, något som krävs i den hårdnande konkurrens som 
kommer från lågprisflyg och en avreglerad bussmarknad. Detta har gjort att SJ kan sägas ha 
lämnat industriparadigmet främst pga. ett antal faktorer: 
 
! Ökat samarbete med kunden; kunden gör mer själv 
! Ökat samarbete med leverantörer; SJ har en djupare koncentration på sin 

kärnverksamhet 
! Kundbashantering; SJ fokuserar mer på att identifiera vilka kundkluster  
! Avbuntning; genom att kunden nu exempelvis köper biljetter hemifrån istället för på 

stationen. 
 
Däremot är det en bit kvar till det tredje strategiska paradigmet som i nuläget främst får ses 
som en hägring. SJ ligger i frågan om utnyttjande av ny teknologi långt bakom exempelvis 
flygtrafiken, som redan har Internetuppkoppling, erbjuder videovisning, dataspel på 
stolsryggen och en rad andra faktorer för en behaglig resa. Dock är detta något de är medvetna 
om och även har som mål att uppnå.   
 

Sammanfattning 

Som en sammanfattning kan det sägas att affärsverket SJ i hög grad har arbetat rationellt med 
sina strategier. Samtidigt framstår det som att strategier förr inom SJ inte var så högt 
prioriterade. De verkar inte heller varit fullt medvetna om hur strategiarbetet borde bedrivas 
eller ens insett vikten av att strategierna blev genomförda på ett strukturerat sätt. 

 
Nu när SJ har blivit ett bolag har de blivit tvungna att omstrukturera sig och tänka mer 
marknadsorienterat för att kunna stå sig marknaden. Strategiarbetet har nu mer och mer satts i 
fokus, framförallt pekar ett större engagemang från ledningen tydligt på detta. Här kan man 
säga att SJ AB har gått ifrån att arbeta förhållandevis ostrukturerat med strategiarbetet, till att 
bli mer tydligt rationellt med klara inslag av det skeendebaserade synsättet. På samma gång 
blandas även en medvetenhet in som liknas vid kaosteorin. 
 
Slutsatsen man kan dra när det gäller Normanns strategiska paradigm är med andra ord att SJ i 
mångt och mycket lämnat det första strategiska ”industriparadigment”, för att komma upp till 
en mer modern och kundinriktad strategi. Dock utnyttjar de inte den nya tekniken, och synes 
inte heller ha lärandet inbyggt i organisationen på det sätt som krävs för att nå upp till det 
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tredje strategiska paradigment. Att nå upp till detta paradigm för att bli en Prime Mover eller 
en ”affärslandskapets formare”, får än så länge ses som en avlägsen vision för SJ. 
 
 

Figur 12: De tre strategiska paradigmen 

 
Det har inte varit i vårt fokus att ge förslag eller vidare bedöma hur de har arbetat med sina 
strategier. Vår uppsats har endast varit en fallstudie. Därför kommer vi vidare inte att ge 
framtida förslag på hur SJ AB borde fortsätta arbeta med strategiarbetet.  
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6.4 Allmänna hypoteser 
 
Från att ha analyserat de fyra synsätten anser vi, hypotetiskt sett, att företag som går från att 
vara affärsverk, med mycket statligt inflytande, till att bli bolag förändrar sitt strategiarbete på 
följande sätt: 
 
# Mer ingående och heltäckande analyser av såväl interna som externa miljön samt bredare 

användande av modeller. 
# Större engagemang i ledningen med ökad medvetenhet och vilja att skapa 

konkurrenskraftiga och välfungerande strategier. 
# Minskad byråkratisk struktur vilket ger flexiblare och effektivare beslutsfattande. 
# Större öppenhet i strategiarbetet genom anpassning efter förändringar i omvärlden. 
 
 

Framtida studier 
Vid en studie väcks ofta frågan om resultatet ger indikationer på behov av vidare forskning. 
Det här arbetet är inget undantag. Vi har uppmärksammat en rad områden på vilka vidare 
studier hade varit av intresse. Framförallt rör detta generaliserbarheten av våra slutsatser och 
hypoteser. Studier från fler organisationer i samma situation som SJ skulle kunna bredda 
kunskapen och ge en grund för komparativa analyser. Även en kvantitativ analys på SJ 
skulle vara av intresse då denna eventuellt kunnat ge andra perspektiv på förändringarna än de 
vi fått i denna kvalitativa studie.  
  
Vidare finns en rad intressanta forskningsområden inom offentliga kontra privata 
verksamheter och skillnader mellan dessas strategival. Även jämförelser mellan olika länders 
strategier vid bolagiseringar, eller avregleringar allmänt, skulle vara intressant att få belyst. 
 
Slutligen hade det varit av intresse att se en utredning på hur SJ skulle påverkas av en fortsatt 
utveckling mot minskat statligt inflytande.  
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